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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

، َوَبْعَدُه، : )َقاَل اْلـُمَصنُِّف  ْهِن: َيِصحُّ ِِف ُكلِّ َعنْي  ََيُوُز َبْيُعَها؛ َحتَّى اْلـُمَكاَتِب، َمَع اْلـَحقِّ َباُب الرَّ

اِهِن َفقَ  ، َوَيْلَزُم ِِف َحقِّ الرَّ
ْط، َوَيِصحُّ َرْهُن اْلـَمَشاِع، َوََيُوُز َرْهُن اْلـَمبِيِع َغْْيِ اْلـَمكِيِل َواْلـَمْوُزوِن َعََل بَِدْين  َثابِت 

؛ َقْبَل ُبُدوِّ  ْرَع اْْلَْخََضَ ِه، َوَما اَل ََيُوُز َبْيُعُه اَل َيِصحُّ َرْهنُُه إاِلَّ الثََّمَرَة َوالزَّ ِط اْلَقْطِع،  َصََلِحِهََم، بُِدوِن َشْ َثَمنِِه َوَغْْيِ

اِهِن بِاْختَِياِرِه َزاَل  ٌط، َفإِْن َأْخَرَجُه إََِل الرَّ ْهُن إاِلَّ بِالَْقْبِض، َواْستَِداَمُتُه َشْ ُه إَِلْيِه َعاَد لُُزوُمُه  َواَل َيْلَزُم الرَّ ُلُزوُمُه، َفإِْن َردَّ

 ِمنُْهََم فِيِه بِغَ 
ُف َواِحد  ْثِم، َوُتْؤَخُذ قِيَمُتُه َرْهنًا إَِلْيِه، َواَل َينُْفُذ َتََصُّ ُه َيِصحُّ َمَع اْْلِ اِهِن؛ َفإِنَّ ْْيِ إِْذِن اْْلَخِر؛ إاِلَّ ِعْتَق الرَّ

اِهِن، وَ  ْهِن، َوَكْسُبُه، َوَأْرُش اْلـِجنَاَيِة َعَلْيِه ُمْلَحٌق بِِه، َوُمْؤَنُتُه َعََل الرَّ ََمَْزنِِه، َوُهَو  َكَفنُُه، َوُأْجَرةُ َمَكاَنُه، َوَنَمـاُء الرَّ

َء َعَليِْه، َواَل َيْسُقُط ِِبَََلكِِه ََشْ  ٌء ِمْن َدْينِِه، َوإِْن َتلَِف َبْعُضُه َفَباقِيِه َأَماَنٌة ِِف َيِد اْلـُمْرَتـِهِن؛ إِْن َتلَِف بَِغْْيِ َتَعدٍّ ِمنُْه َفََل ََشْ

ْيِن، َواَل َينَْفكُّ َبْعُضُه َمَع  َياَدُة فِيِه ُدوَن َدْينِِه، َوإِْن َرَهَن ِعنَْد اْثننَْيِ َشْيئًا َرْهٌن بَِجِميِع الدَّ وُز الزِّ ْيِن، َوََتُ َبَقاِء َبْعِض الدَّ

ْيُن وَ  ا اْنَفكَّ ِِف َنِصيبِِه، َوإَِذا َحلَّ الدَّ ا، َأْو َرَهنَاُه َشْيًئا َفاْسَتْوََّف ِمْن َأَحِدُِهَ اِهُن اْمَتنََع ِمْن َوَفائِ َفَوَّفَّ َأَحُدُُهَ ِه َفإِْن َكاَن الرَّ

ْهِن، َفإِْن َلـمْ  َأِذَن لِْلُمْرََتِِن َأِو اْلَعْدلِ  ِه، َأْو َبيِْع الرَّ
ُه اْلـَحاكُِم َعََل َوَفائِ ْيَن، َوإاِلَّ َأْجََبَ  َيْفَعْل َباَعُه ِِف َبْيِعِه َباَعُه، َوَوَّفَّ الدَّ

 (.اْلـَحاكُِم َوَوَّفَّ َدْينَهُ 

هن جاء يف كتاب والرَّ  ،هنف يف هذا الباب عن الرَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ  (،نِ هْ الرَّ  اُب بَ ) : يخشَّ يقول ال

ژ  ڀ پ   پ پ پ ٻ ٻ          ٻ ٻ ژ :يقول -وعال جلَّ -نا ربَّ  فإنَّ ،  بيُّ النَّ  ه  ل  ع  وف   -وعال جلَّ -اهلل 

 [.٢٨٣البقرة: ]

  .« هُ نْ مِ  هُ َذ َخ أَ  ام  عَ  طَ ِِف  يٍّ ودِ َيُ  َد نْ عِ  هُ عَ رْ دِ  نَ هَ رَ »:  بيَّ النَّ  حيح أنَّ وثبت يف الصَّ 

 .هنوأمجع أهل العلم يف اجلملة عىل أحكام الرَّ 

 و  ه من عقود التَّ إنَّ  :يقولون -رمحهم اهلل تعاىل-هن العلامء والرَّ 
 و  إذ عقود التَّ  ؛ةق  ث 

د  ا ت  ة ليست عقود  ق  ث  ق   عىل ع 

 و  وعقود التَّ  ،يكون هو األصل ن حينئذ  ي  فالدَّ  ،يونللدُّ  ة  ام تكون تابعوإنَّ  ،سبيل االبتداء
تيثاق يف سداد هذا سة لالق  ث 

 .هئن وقضاي  الدَّ 

 و  وعقود التَّ 
 .هنالرَّ  :ة منهاق  ث 

 .امنالضَّ  :ومنها

 .الكفالة :ومنها
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 .وستأيت إن شاء اهلل بعد هذا مبارشة  

 .ي   ع  ب   ن  ي  د   هو توثقة   :هن يقول أهل العلمالرَّ 

 و  هو ت   :وبعضهم يقول
 .وما يف معناها ،ة من اإلتالفاتمَّ ما كان يف الذِّ  كلَّ  ليشمل   ؛ي   ع  ب   ق  ة ح  ق  ث 

 .ني  الدَّ  هنا يعود أو مآله إىل احلقَّ  واحلقيقة أنَّ 

 دِّ ؤ   ي  ومل هذه العي إذا جاء األجل وحلَّ  ،بعي   ن  ي  تيثاق يف سداد هذا الدَّ سأي اال ،وثيقكلمة التَّ  ىوهذا معن

 م  ـال  
 .ني   هبا الدَّ ض  ق  وي   ،اع هذه العيب  ن ت  ي  دَّ الين ما عليه من د 

 .هن عىل سبيل االختصارهذا هو الرَّ 

ه فإنَّ  ،بالعي املرهونة ق  ط متعلِّ هذا الّشَّ  (،ِِف ُكلِّ َعنْي  ََيُوُز َبْيُعَها)هن الرَّ  أي يصحُّ  (،َيِصحُّ ) :يخيقول الشَّ 

  رهن كلِّ  ال يصحُّ 
 
 .(ِِف ُكلِّ َعنْي  ) :ولذلك قال ؛رهن العي ام يصحُّ وإنَّ  ،يشء

 .وم به يف املذهبزوهذا هو املج ،اه  ن  ه  ر   املنافع ال يصحُّ  أنَّ  (،ِِف ُكلِّ َعنْي  ) :فومفهوم قول املصنِّ 

 ي  ) :حينام قال «املنتهى»من عبارة صاحب  وأدقُّ  ف أصحُّ عبارة املصنِّ  إنَّ فولذلك 
  حُّ ص 

 (.ه  ع  ي  ب   وز   ي   ام  يف 

 .واألعيان   فيشمل املنافع   ،«ذيالَّ » :بمعنى موصول   اسم   (ام  ) :فقوله

اخلصوص وهو  ه  د  ص  وق   ،وم  م  ع   ظ  ف  بل   ق  ل  ط  ه أ  إنَّ  :قال «لمنتهىلشحه »يخ منصور يف ارح الشَّ الشَّ  ولذا فإنَّ 

 (.األعيان

(، :حينام قال ف هنا أدقُّ عبارة املصنِّ  ولذا فإنَّ   ،نه  ر  فاملنافع ال ت   ،نه  ر  املنافع ال ت   نا عىل أنَّ ليدلَّ  )ِِف ُكلِّ َعنْي 

 .ن العيه  ر  ي  ام وإنَّ 

وليس املراد باجلواز هنا احلكم  ،اه  ع  ي  ب   ه يصحُّ نَّ أأي (، ََيُوزُ ) :معنى قوله(، ِِف ُكلِّ َعنْي  ََيُوُز َبْيُعَها) :يقول

 .هر  ك  ي   فحينئذ   ،ق حاجة صاحبها هبالُّ علت ،معيَّ   ا لغرض  ه  ع  ي  ب   ه  ر  ك  ن قد ي  األعيا بعض ألنَّ  ؛كليفيَّ التَّ 

 .بيعها أي يصحُّ  (،ََيُوزُ ) :ف هنا بقولهاملصنِّ  د  ص  ولكن ق  

 ،اهنكانت العي يف يد الرَّ  سواء   ،األعيان يشمل كلَّ  (،ِِف ُكلِّ َعنْي  ) :ف حينام قالوهذا العموم من املصنِّ 

ا مع غريه كام سيأيت أو مشاع   ،اكان ملكه فيها خالص   وسواء   ،ة  ار  ع  و كانت م  أ ،ة  ر  جَّ ؤ  بأن كانت م   ؛ يدهأو ليست يف

 .فيف كالم املصنِّ 

األعيان  أي كلُّ  ،هذه من صيغ العموم ِِف ُكلِّ َعنْي  ََيُوُز َبْيُعَها(، )َيِصحُّ  :فقول املصنِّ  أنَّ  :املسألة األخرية

 .رهنها ها يصحُّ بيع تي يصحُّ الَّ 



 

3 

 

 ث  ت  اس  
ه فإنَّ  ،املصحف :اإلشارة له وهو تمتقدَّ  ،يف جواز بيع العي فيها خالف   واحدة   من ذلك صورة   ي  ن 

قي واملحقِّ  ،ر من نصوص أمحد  املتقرِّ  وأنَّ  ،بيع املصحف ه يصحُّ أنَّ  «املنتهى»ظاهر كالم صاحب  م معنا أنَّ قد تقدَّ 

 .وهو كذلك ،فحه ال يوز بيع املصأنَّ  :فصنِّ ما مشى عليه املو ،من املذهب

 .ه ال يوز رهنهلكن عىل القول بجواز بيع املصحف فإنَّ 

ه ال فإنَّ  ،وهو املصحف ؛استثناء   هلا «املنتهى»ف عىل ظاهر كالم تي أوردها املصنِّ ة الَّ يَّ هذه القاعدة الكلِّ إذن 

 .مع جواز بيعه يف ظاهر كالمه ،يوز رهنه

ونحو ذلك من العبارات هم يشريون فيها  (،وْ لَ ): و (،ىتَّ َح ) :قوهلم، (َحتَّى اْلـُمَكاَتِب ) :فقول املصنِّ 

ام من وإنَّ  ،ليس من حيث املذهب ،قوي   خلالف   إشارة   ،(َحتَّى اْلـُمَكاَتِب ) :فواملعنى هنا حينام أورد املصنِّ  ،ىملعن  

هل املكاتب  :يف -وسأشري له بعد قليل  -اللة حيث املعنى والدِّ ا يف املذهب من ا قوي  هناك خالف   فإنَّ  ،حيث املعنى

 ؟أم ال ه  ن  ه  ر   يصحُّ 

 ذَ إِ  هُ نُ هْ رَ  حُّ ِص يَ  َب اتَ كَ مُ ـالْ  نَّ إِ ) :قال «املقنع»ق يف املوفَّ  أنَّ  :ةهذه القوَّ  ه  ج  و  
 ْت َس يْ لَ  ضِ بْ قَ الْ  ةَ امَ َد تِ اْس  نَّ إِ  :يَل ا قِ

 َشْ بِ 
 اس   تنكاوإن  ،(ط 

 ه حينئذ  فإنَّ  -اتقريب   واحد   هو وجه   بل ،كام هو املذهب املجزوم به-ا ط  رشقبض ال ة  ام  د  ت 

 هألنَّ  ؛برهن املكات   ه ال يصحُّ فإنَّ  -رشح املسألة وسيأتينا بعد قليل  -زوم يف اللُّ  ان رشط  ه  استدامة القبض للرَّ كون ت

 م  مل ي   ه  ض  ب  إذا استدام ق  
 .تي وجبت عليهدفع األنجم الَّ وي ،نفسه باكتساب  لف أن يتصَّ  ه  ن  ك 

فظاهر  ،فهي املذهب ،اجد   ة  ق هذه املسألة قويَّ تي بنى عليها املوفَّ واملسألة الَّ  ،ل بهذي علَّ عليل الَّ التَّ  ن  إذ

 .به ال يوز رهن املكات  أنَّ  :املذهب كالمه أنَّ 

 .ااستدامة قبضه ال يكون الزم  ه عند عدم ولكنَّ  ،برهن املكات   ال بل يصحُّ  :رين قالوااملتأخِّ  ولكنَّ 

 ىرجوما  ،فر  بالع   ه  ض  ب  فقد يكون ق   ،ا عند املرهتنب ال يلزم أن يكون حمبوس  قبض املكات   أنَّ  :ايناألمر الثَّ 

 نحوها.و ،خليةكالتَّ  ؛فر  الع  ه ب

وليس  ،ملعنىمن حيث ا املراد به اإلشارة للخالف القويِّ )َحتَّى اْلـُمَكاَتِب(،  :ف هناقول املصنِّ  ن  إذ

 .من حيث املذهب للخالف القويِّ 

،ه قال به علامأي أنَّ  (،خالف مذهب  ) :وعندما نقول  .ا هذا اخلالف يف داخل املذهبو  وَّ وق   ء 

، َوَبْعَدهُ )قوله:   ،هن مع احلقِّ الرَّ  د  ق  ن يكون ع  أ :هنمن رشوط الرَّ  نَّ : أاينط الثَّ هذا هو الّشَّ  ،(َمَع اْلـَحقِّ

 تلف ماال  أخص قد فقد يكون الشَّ  ،اإلتالفات :ويشمل ،ن  ي  الدَّ  :يشمل ،(َمَع اْلـَحقِّ ) :فقوله ،ت احلقِّ أي مع ثبو

 .ونحو ذلك ،يةالدِّ  ه  ت  أو أتلف بدنه ووجبت يف ذمَّ  ،ر  آلخ  



 

4 

 

 .ةمَّ يف الذِّ  أي مع ثبوت احلقِّ  ،هن مع احلقِّ يب أن يكون عقد الرَّ  :اينط الثَّ الّشَّ  ن  إذ  

 ،أو سنة   ،أو يومي ،يوم  بهن بعده يعقد الرَّ  ثمَّ  ،ذلك قبلقد ثبت  ن يكون احلقُّ أأي ويوز  ،(َوَبْعَدهُ ) :قال

 .ةمدَّ با عنه تيثاق مرتاخي  سولو كان اال ،تيثاق له برهن  السة فيجوز امَّ ا يف الذِّ ه إذا كان ثابت  ألنَّ  ؛ي   أو سنت  

، َوبَ ) :هذا معنى قوله ن  إذ    (.ْعَدهُ َمَع اْلـَحقِّ

، َوَبْعَدهُ ) :ه قالألنَّ  ؛تيثاق قبل ثبوت احلقِّ سه ال يوز االأنَّ  :مفهوم هذه اجلملة ال ) :مفهومه (،َمَع اْلـَحقِّ

 .تيثاق لهساال فام كان قبله ال يصحُّ  (،قبله

  ،ر  فريهنها عند آخ   ،عي  ل شخص   أن يأيت   :وصورة ذلك
أو  ،أو بعد سنتي ،ه بعد سنة  ت  ول يف ذمَّ ؤ  ي  س   ن  ي  د  ل 

 .أو يومي ،بعد يوم  

 :أمران هن قبل ثبوت احلقِّ ال َيوز أن يكون الرَّ  ن:يقولو مأّنَّ  ِف ببوالسَّ 

 .ازً جَّ نَ بل َيب أن يكون مُ  ،تعليقه عَل شوط   هن ال يصحُّ الرَّ  أنَّ  :القاعدة عندهم أنَّ  :لاألمر األوَّ 

 و  ) :فقالوا ،اه رشط  ووعدُّ  ،عليه بعضهم ذي نصَّ وهذا الَّ 
 رش    ن  م 

 (.اق  لَّ ع  م   ون  ك  ي   ن  أ   حُّ ص   ي  ال  ف   ،از  جَّ ن  م   ون  ك  ي   ن  أ   ه  ط 

 و  هن ت  الرَّ  أنَّ  :ايناألمر الثَّ 
 .له وليست سابقة   ،ءللّشَّ  ثقة تكون تابعة  و  والتَّ  ،ن  ي  للدَّ  ة  ق  ث 

فكذلك  ،ني  والدَّ   بعد ثبوت احلقِّ تكون إالَّ  هادة والكتابة الوالشَّ  ،والكتابة ،هادةالشَّ  :ثقةو  ومن صور التَّ 

 .هنوهو عقد الرَّ  ،ثقة بالعقدو  التَّ 

 .ثابت   ن  ي  أن يكون بد   بدَّ  ه الأنَّ  :نه  ة الرَّ الث لصحَّ ط الثَّ وهذا هو الّشَّ  ،(بَِدْين  َثابِت  ) :يخقال الشَّ 

 .ةمَّ يف الذِّ  ه ثابت  أي أنَّ  ،ه ثابت  أنَّ  :ومعنى قوله

 : ا أن تكونإمَّ  يونوالدُّ 

 .ةمَّ يف الذِّ  ثابتة   -1

 .ةمَّ بوت يف الذِّ الثُّ  أو تؤول إىل -٢

 .أو ليست بثابتة   -٣

 .اا بات  باع واشرتى بيع   ن  م   :لث  م   ؛كامال   ن  ي  ة الدَّ مَّ يف الذِّ  أن يكون استقرَّ  ،ةمَّ ا يف الذِّ أن يكون ثابت   :وىلاحلالة األ  

ة مدَّ  : أقولره دائام  ذي أكرِّ الَّ  ،ني  ة اخليار  وهو البيع يف مدَّ  ،بوتلثُّ لل وؤ  ا ي  أن يكون مَّ  :انيةاحلالة الثَّ 

 .إىل امللك ل  ه آي  لكنَّ  ،وغري ثابت   ،ري مستقر  غ هان امللك فيي  اخليار  

ما  نَّ أل ؛هن عليهأخذ الرَّ  ه يصحُّ ن أنَّ ي  ة اخليار  مدَّ ؛ كالبيع بوتلثُّ لواآليل  ،ةمَّ ابت يف الذِّ الثَّ  إنَّ  :فنقول

 .ابتبوت كالثَّ لثُّ لوما آل  ،ء أخذ حكمهقارب الّشَّ 

 قاعدة
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ن قبل ثبوت ه  الرَّ  ذ  خ  يكون بمثابة أ   ه حينئذ  ألنَّ  ؛هن عليهأخذ الرَّ  ه ال يصحُّ ابت فإنَّ ن غري الثَّ ي  ا الدَّ وأمَّ 

 .ذي قبلهط الَّ ا بالّشَّ ق  فيكون متعلِّ  ،احلقِّ 

اِهِن فَ )قال:   لنا فبيَّ  ،نه  قة بعقد الرَّ ف عن بعض األحكام املتعلِّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ  (،َقطْ َوَيْلَزُم ِِف َحقِّ الرَّ

 ف  ر  من أحد الطَّ  جائز   ن عقد  ه  عقد الرَّ  ف أنَّ املصنِّ 
 
 .اينف الثَّ ر  من الطَّ  الزم   ،ي 

أقصد بالعقد اجلائز  وال ،زمام أقصد به ما يقابل الالَّ فإنَّ  زائاجلعقد الم عن ني عندما أتكلَّ ر هنا أنَّ وأكرِّ  •

 .مأو املحرَّ  ،ذي يقابل الواجبالَّ 

 .ه  فسخ   ن  ي  د  من املتعاق   واحد   ذي يوز لكلِّ الَّ  :اجلائز معناه ن  إذ  

 .ورضا صاحبه عىل اإلقالة ، بإقالة صاحبهإالَّ  ه  خ  س  زم فإذا دخل فيه فليس ألحدمها ف  ا الالَّ وأمَّ 

َوَيْلَزُم ِِف َحقِّ ) :ولذلك يقول ،ررف اآلخ  للطَّ  الزم   ،ي   رف  من أحد الطَّ  ائز  هن جعقد الرَّ  ف هنا أنَّ  املصنِّ بيَّ 

اِهِن َفَقطْ   .وليس بالزم   ،اه يكون جائز  ن ففي حقِّ هت   ر  م  ـا ال  مَّ أو ،اه يكون الزم  اهن يف حقِّ فالرَّ  (،الرَّ

 ؟نهت  ر  م  ـاهن وال  ما الفرق بي الرَّ 

 ذلذي بهو الَّ  ألنَّ  ؛وهو اسم الفاعل ،«اراهن  » :ىمَّ س  ي  ف   ،ني  ته الدَّ ي يف ذمَّ ذاهن هو مالك العي الَّ الرَّ 

قبل  ،ازوم أن يكون مقبوض  فمن رشط اللُّ  -فكام سيأيت يف كالم املصنِّ - ض  ب  ه إذا ق  يف حقِّ  فهو الزم   ،نه  الرَّ 

 .القبض هو جائز  

 .ائنه هو الدَّ ألنَّ  ؛ضهاويقب ،العي   ل  يتقبَّ  ذين فهو الَّ هت   ر  م  ـا ال  وأمَّ 

اِهِن َفَقطْ ) :فقول املصنِّ  ن  إذ هذا العقد من  لنا أنَّ  يِّ  ب  ي  أن ف من هذه اجلملة أراد املصنِّ  (،َوَيْلَزُم ِِف َحقِّ الرَّ

 .ررف اآلخ  من الطَّ  الزمة   ،ي   رف  من أحد الطَّ  تي هي جائزة  العقود الَّ 

 :العقود ثَلثةٌ  ذِ إِ 

 .ضر  كالق   ؛ي  رف  الطَّ من  ا جائزة  إمَّ  -1

 .واإلجارة ،عي  كالب   ؛ي  رف  من الطَّ  ا الزمة  وإمَّ  -٢

ذي امن الَّ والضَّ  ،هنالرَّ  :ومنها ،تيثاقسكعقود اال ؛ررف اآلخ   دون الطَّ ي  رف  حد الطَّ أمن  ا جائزة  وإمَّ  -٣

 .سيأيت بعد قليل  

 ن  ه  ر  ن ي  أ ادرأفأحد املالكي هلا  ،يملكها اثنان فأكثر  ا ن  ي  ع   لو أنَّ ، (َوَيِصحُّ َرْهُن اْلـَمَشاعِ ) :يخويقول الشَّ 

 .از  ر  ف  أو م   ،اكان ملكه هلذا اجلزء مشاع   سواء   ،هنهذا الرَّ  يصحُّ  :فنقول ،ه  أ  جز

 م  ا ي   مَّ ي  كانت الع   -اأيض  - وسواء  
 .ا ال يمكن قسمتها حينذاكأو مَّ  ،أو إجبار   ،ا قسمة اختيار  ه  ت  م  س  ن ق  ك 
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 .رهنه ه يصحُّ فإنَّ  ،مشاع   شمل كلَّ ي ن  فإذ

 ؟رهن املشاع ملاذا يصحُّ 

 ،هن استيفاء حقِّ هت   ر  م  ـإذا أراد ال   ،حينئذ   وتقسم قسمة إجبار   ،اعب  العي ت   فإنَّ  ،منها ه يمكن استيفاء احلقِّ ألنَّ 

 .مع غريه تي يكون للمرء فيها رشك  من العي الَّ  ه يمكن استيفاء احلقِّ فإنَّ 

هِ )قوله:  ف ها املصنِّ دتي أورهذه اجلملة الَّ ، (َوََيُوُز َرْهُن اْلـَمبِيِع َغْْيِ اْلـَمكِيِل َواْلـَمْوُزوِن َعََل َثَمنِِه َوَغْْيِ

 .ي   ت  ه  من ج   فيها إشكاالت   فإنَّ  ؛مشكلة   احلقيقة هي مجلة  

أو  ،باستظهار باملعنى الكامل فف أريد أن أرشح كالم املصنِّ الت عىل كالم املصنِّ اشكاإل د  ور  وقبل أن أ  

 :هلذه اجلملة الكلِّ 

ذي اشرتى املبيع يوز له الَّ  يفاملشرت ،سلعة   ر   باع آلخ  رجال   لو أنَّ  (،)َوََيُوُز َرْهُن اْلـَمبِيعِ  :يخيقول الشَّ 

هِ ) :قال ،يعب  م  ـال   ن  ه  ر  أن ي    .شكالاإل ا حملُّ ألّنَّ  (؛ِل َواْلـَمْوُزونِ اْلـَمكِي) :ترك كلمة د  أتعمَّ  اأن، (َعََل َثَمنِِه َوَغْْيِ

هِ ) :قال  ك  وف  ذي مل أ  من الَّ ها منك عىل الثَّ تي اشرتيت  لعة الَّ سأرهن هذه السِّ ) :ه قاليعني أنَّ ، (َعََل َثَمنِِه َوَغْْيِ

  .()َعََل َثَمنِهِ  :هذا معنى قوله نإذ ،منذي هو الثَّ ن الَّ ي  ورهنها له بالدَّ  ،فاشرتى منه سلعة   (،اه بعدومل أعطك إيَّ  ،اهإيَّ 

ِه(،) وقوله: لعة فمن حي اشرتى السِّ  ،ته قبل ذلكيف ذمَّ  ر  آخ   ن  ي  فيكون عنده د   ،عىل غري ثمنهوأي  َوَغْْيِ

 .تهذي يف ذمَّ اين الَّ ن الثَّ ي  رهنها للدَّ 

ذي اشرتاه أي الَّ  (،ََيُوُز َرْهُن اْلـَمبِيعِ )وَ  (:َغْْيِ اْلـَمكِيِل َواْلـَمْوُزونِ ) :مع جماوزة كلمة-ف قول املصنِّ  ن  إذ

ِه(، :قال ،ذي اشرتى به املبيعن الَّ ي  أي عىل الدَّ  ،)َعََل َثَمنِِه(  .تي تكون بعد ذلكأي وعىل غريه من األثامن الَّ  )َوَغْْيِ

 ؟ما وجه اإلشكال يف ذلك

ه بغري املكيل فخصَّ  (، اْلـَمكِيِل َواْلـَمْوُزونِ )َوََيُوُز َرْهُن اْلـَمبِيِع َغْْيِ  :ف قالاملصنِّ  وجه اإلشكال أنَّ 

 .واملوزون دون ما عداه

 :نْيِ تَ هَ اْلشكال ِف هذه اجلملة من جِ  احلقيقة أنَّ 

 :ي   املبيع ينقسم إىل قسم   ألنَّ  ؛اجلملة ناقصة   أنَّ  :وىلاجلهة األ  

 .اا أن يكون املبيع مقبوض  إمَّ  -

 .ن يكون املبيع غري مقبوض  أا وإمَّ  -

 ،ف يف العيصُّ التَّ  وأصبح له كامل   ،املبيع   ض  ب  ه ق  ألنَّ  ؛ه يوز رهنهأنَّ  ا فال شكَّ فإن كان املبيع مقبوض  

 .من ختصيصه باملكيل واملوزون حينئذ   فال فائدة   ،له قبضه فيصحُّ 
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ض»يف  وريخ منصالشَّ  ولذا فإنَّ  ،املقبوض غري   املبيع   ن  ه  ر   :ف هبذه اجلملةام قصد املصنِّ وإنَّ  و  هذا زاد  «الرَّ

 .اجد   هذا القيد مهم   ألنَّ  ؛القيد

 .(هِ ِض بْ قَ  َل بْ قَ  ونِ زُ وْ مَ ـالْ وَ  يلِ كِ مَ ـالْ  ْْيِ غَ  يعِ بِ مَ ـالْ  نُ هْ رَ  وزُ ََيُ وَ ) :ولذلك يب أن نقول

 .بوض  فيام لو كان املبيع غري مق ،ذي اختصها منهوأوردها الَّ  ،فها املصنِّ د  ر  و  ام أ  املسألة إنَّ  نإذ

 !أليس كذلك ،العي املباعة قبل قبضهايف ف صُّ منا عن التَّ رس قبل املايض تكلَّ رون يف الدَّ وتتذكَّ 

 .وال برهن   ،وال هببة   ،وال بإجارة   ،ال ببيع   ،ف هباصُّ ه ال يوز التَّ نَّ إ :وقلنا

 .فصُّ ة التَّ فيه القبض لصحَّ  ط  رت   ش  ا ي  إذا كان مَّ  ،نه  ف بالعي غري املقبوضة بالرَّ صُّ التَّ  ال يصحُّ  نإذ

 (.هَ ِض بْ قَ  َل بْ قَ ) :أن يزاد كلمة بدَّ  ه الأنَّ  :وهو ؛لاإلشكال األوَّ هذا  نإذ

 .اإلشكال يف هذه اجلملة كلُّ  (،َغْْيِ اْلـَمكِيِل َواْلـَمْوُزونِ ) :فوهو قول املصنِّ  :ايناإلشكال الثَّ 

ا ف يف املبيع إذا كان واحد  صُّ التَّ  ه ال يصحُّ أنَّ  :عىل مشهور املذهب :قلنا ،لرون يف كالمنا األوَّ عندما تتذكَّ 

 
 
  :من أربعة أشياء

 .مكيل   -1

 .أو موزون   -٢

 .أو معدود   -٣

  .روع  ذأو م -4

 ،ونِ زُ وْ مَ ـالْ وَ  ،يلِ كِ مَ ـالْ  ْْيِ غَ  هِ ِض بْ قَ  َل بْ قَ  يعِ بِ مَ ـالْ  نُ هْ رَ  وزُ ََيُ وَ ) :ف هنا أن يقولفالواجب عىل املصنِّ 

 .َواْلـَمْعُدوِد، َواْلـَمْذُروِع() :ن نزيدأ بدَّ  فال (،وعِ رُ ْذ مَ ـالْ وَ  ،ودِ ُد عْ مَ ـالْ وَ 

 ؟اْلـَمْعُدوِد، َواْلـَمْذُروِع()لكن نعتذر ملاذا مل يذكر  ،هلا ال وجه   (،هِ ِض بْ قَ  َل بْ قَ ) :سقاط كلمةإ

ة م فيها القبض لصحَّ ز  ل  ي ي  تالَّ  ق رأيه أنَّ واملوفَّ  ،«املقنع»ف اختص هذا الكتاب من املصنِّ  ألنَّ  :نقول

 .ف قبل القبضصُّ فيها التَّ  ه يصحُّ فإنَّ  ،وغريها ،روعذدون املعدود وامل ،ام هو املكيل واملوزون فقطف إنَّ صُّ التَّ 

 .كثري من املشايخ عىل ا كانت مشكلة  مع أّنَّ  ،ىكتة ابن املنجَّ وأشار هلذه النُّ 

 ؟روعذومل يزد املعدود وامل ،ها باملكيل واملوزونملاذا خصَّ  :أحد املشايخ يقول وأذكر أنَّ 

 .قالختيار املوفَّ  «املقنع»لـ ع  ب  ام هو ت  هذا إنَّ أنَّ عىل  «املمتع»ى يف املنجَّ  ابن  ه نبَّ 

 .عليه رمحة اهلل-يخ مات ولكن الشَّ 
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 نُ هْ رَ  وزُ ََيُ ) :فإذا أردت أن تكون اجلملة مستقيمة فتقول ،ناملقصود من هذه اجلملة فيها إشكاال نذإ

[  (،وعِ رُ ْذ مَ ـالْ وَ  ،ودِ ُد عْ مَ ـالْ وَ  ،ونِ زُ وْ مَ ـالْ وَ  ،يلِ كِ مَ ـالْ  ْْيِ غَ  هِ ِض بْ قَ  َل بْ قَ  يعِ بِ مَ ـالْ  وأصبحت  ،اإلشكال انحلَّ ]عندئذ 

 .عىل قواعد املذهب ومنضبطة   ة  اجلملة دالَّ 

 ؟ملاذا ،وثمنه أي ثمن املبيع ،ان  ه  صار ر   ، املبيعأي عىل ثمن املبيع )َعََل َثَمنِِه(، :يخيقول الشَّ 

له  فيصحُّ  ،فصُّ ة التَّ صحَّ له ا ال يلزم قبض  وهو مَّ  ،صار يف ملك املشرتي -ذي هو املبيعالَّ -ن م  ث  م  ـال   ألنَّ 

 .ف به بام يشاءتصَّ أن ي

بيعه  ما ال يصحُّ  ن  إذ ،ان فقطم عن األعيام نتكلَّ طبعا إنَّ  (،َوَما اَل ََيُوُز َبْيُعُه اَل َيِصحُّ َرْهنُهُ ) :يخيقول الشَّ 

 ،هي عن البيع لذاتهكان النَّ  سواء   ،رهنه فمن أثر ذلك ال يصحُّ  ه  بيع   ما ال يصحُّ  كلُّ  ،رهنه ه ال يصحُّ من األعيان فإنَّ 

 .ال  ث  م  -كالكلب  ؛ه  ن  ه  ر   ه ال يصحُّ فإنَّ  ه  بيع   م  رِّ ما ح   :مثل ؛من أوصافه أو لصفة  

 .اه  ن  ه  ر   ا فال يصحُّ ه  بيع   العي املوقوفة ال يصحُّ  ف فإنَّ ق  كالو   ؛وصف  ما كان ب -اأيض  -وكذلك 

 و  ت  س  م  ـل   ه ال يصحُّ فإنَّ  ،ا قد استبانت فيه اخللقةالولد ملن استولدها فولدت منه ولد   وكذلك أمُّ 
ا أن ه  د  ل 

 ع  ام ت  وإنَّ  ،اه  يبيع  
 .اه  ن  ه  ر   وكذلك ال يصحُّ ، يفِّ  و  إذا ت   ه  ت  من ترك   ق  ت 

 .رهنه ه يصحُّ م أنَّ فقد تقدَّ  ه  ب  ومكات   نُّهق  ا وأمَّ 

[ه ال يوز بب يف أنَّ السَّ  ن من العي ي  استيفاء الدَّ  ه  وغايت   ه  ن غرض  ه  الرَّ  ألنَّ  :قالوا [ه]بيع   ما ال يصحُّ  ]رهن 

 م  فال ي   ،اوال يوز رشع   ،ها كانت العي املرهونة ال يمكن بيع  فلامَّ  ،املرهونة
 فحينئذ   ،منها ن واحلقِّ ي  استيفاء الدَّ  ن  ك 

 .ق املقصود من هذا العقدال يتحقَّ 

واألشياء  ،ا مع عدم جواز بيعهاه  ن  ه  يوز ر   ة  مستثنا ف عن أشياء  م املصنِّ بدأ يتكلَّ  (،إاِلَّ الثََّمَرةَ ) :قال

غرية ى يف املختصات الصَّ حتَّ  ه مذكور  ألنَّ  ؛اين سأذكره برسعة  واألمر الثَّ  ،اف أمر  املصنِّ  د  ر  و  أ  ، أمران ةاملستثنا

 :للفائدة «أخَص املختَصات»ـك

 .ولدها ]عن[ة م  ه ال يوز تفريق األ  فإنَّ  ،ة مع ولدهام  األ   :ف وهوذي مل يورده املصنِّ الَّ -ل األمر األوَّ 

 ،ظاهر املذهب مع أنَّ  ،«املنتهى»كام هي عبارة  ،ر واألنثىك  فيشمل الذَّ  ،نُّ الق   :وبعض الفقهاء يقول

 .وبي ولدها فريق بي األمِّ عن التَّ   بيِّ لنهي النَّ  ؛فقط ألمِّ اب احلكم خاص   أنَّ  :وظاهر احلديث

لكن يف  ،دون ولدها وال يوز بيع األمِّ  ،ه  ه ال يوز بيع الولد دون أمِّ فإنَّ  ،نُّ الق   :«املنتهى»وإن كان عبارة 

 .يوز «نه  باب الرَّ »

 .من هذا الكتاب تي هي أصغر حجام  ى يف املختصات الَّ حتَّ  ؛من العلامء ه  ام ذكرها غري  وإنَّ  ،فمل يذكرها املصنِّوهذه املسألة 
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ِط )إِ  :ف قالذي أورده املصنِّ هو الَّ -اين األمر الثَّ  ؛ َقْبَل ُبُدوِّ َصََلِحِهََم، بُِدوِن َشْ ْرَع اْْلَْخََضَ الَّ الثََّمَرَة َوالزَّ

ْرَع اْْلَْخََضَ ) ،صالحها مرة قبل بدوِّ لثَّ ا ،(اْلَقْطعِ   ؟م  ـ باألخرض ل  عّبَّ  (،َوالزَّ

ْرَع اْْلَْخََضَ ) :فقوله ،بدا صالحه فحينئذ   ،أصبح أصفر   احلبُّ  رع إذا اشتدَّ الزَّ  ألنَّ   د  ب  ه مل ي  معناه أنَّ  (،َوالزَّ

 .د  ع  ب   ه  صالح  

رع ونال يقصد ،ال ،ولق  الب   :رعاملراد بالزَّ  إىل أنَّ  ك  ل  ه  ال يذهب و    ، أخرض  ول هو دائام  ق  الب   ،ولق  الب   بالزَّ

 د  ب  ا مل ي  فإّنَّ  ا إذا كانت خرضاء  فإّنَّ  ،ونحو ذلك من احلبوب ،عريوالشَّ  كالّبِّ  ؛ارع ما كان حب  بالزَّ  ونام يقصدوإنَّ 

 .يعني اشتداد احلبِّ  ؛يبدو صالحها باالصفرار واالشتداد اموإنَّ  ،صالحها

ْرَع اْْلَْخََضَ ) ،صالحها قبل بدوِّ  (إاِلَّ الثََّمَرةَ ) :قال صالحه باشتداد  ويكون بدوُّ  ،صالحه قبل بدوِّ  (،َوالزَّ

ِط ) :ولذلك قال ؛لكن يوز رهنهام عىل سبيل االنفراد ،بيعهام عىل سبيل االنفراد ه ال يصحُّ فإنَّ  ،هحبِّ  بُِدوِن َشْ

 .ه سواء  يشرتط   سواء اشرتط القطع أو مل ،(اْلَقْطعِ 

 :صالحها يف ثالث حاالت   مرة قبل بدوِّ ه يوز بيع الثَّ أنَّ  ي   معنا قبل درس   وقد مرَّ 

 .ا مع أصلهاإمَّ  -1

 .أو ملالك أصلها -٢

 .أو بّشط القطع -٣

ِط اْلَقْطِع(، :ففهنا قول املصنِّ  مالك ن لغري ي  ن ولو كان الدَّ ه  ه يوز الرَّ فقط أنَّ  د  أراد أن يؤكِّ  )بُِدوِن َشْ

 .ولو كان بدون رشط القطع ،األصل

ْهُن إاِلَّ بِاْلَقْبضِ )قال:  مسائل  وهذه املسألة من أهمِّ  ،هنف عن لزوم الرَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َواَل َيْلَزُم الرَّ

 .فريقتي هي من باب التَّ ف استطرد يف بعض املسائل الَّ وإن كان املصنِّ  ،نه  الرَّ 

 ،طْ قَ فَ  نِ اهِ الرَّ  قِّ ِف َح  مٌ زِ اَل  نَ هْ الرَّ  نَّ إِ ) :ف قبل قليل  قال املصنِّ  ،زوماللُّ  «نه  الرَّ باب »املسائل يف  من أهمِّ 

 ؟اما معنى كونه الزم   ،(نِ ََتِ رْ مُ ـالْ  ونَ دُ 

 .فيأخذ العي املرهونة فيبيعها ،جوع فيهاالرُّ  ا ليس له حقُّ عين   ن  ه  اهن إذا ر  هذا الرَّ  نَّ أيعني 

 .منها ستيفاء احلقِّ ال بل تكون حمبوسة   ،هيف حقِّ زوم هذا معنى اللُّ 

وهذا معنى قول  ، بالقبضبل ال يلزم إالَّ  ،دعاق  ا بمجرد التَّ ن أو العي املرهونة ال يكون الزم  ه  هذا الرَّ 

ْهنُ ) :فاملصنِّ  ا يف جعل القبض قيد    اهلل ليل عىل ذلك أنَّ الدَّ إاِلَّ بِاْلَقْبِض(، ) ،اهنالرَّ  أي يف حقِّ  (،َواَل َيْلَزُم الرَّ
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جلعلنا القرآن قد جعل  ولو مل نجعل للقبض فائدة   [،٢٨٣البقرة: ]ژ  ڀ پ ژ:  فقال ؛امم االستيفاءت  ن ل  ه  الرَّ 

 .عن ذلك ه  زَّ ن  م   وكالم اهلل  ،منه ا ال فائدة  قيد  

؛لغريه سلع ن  ه  ر   ن  م   أنَّ  :ومفهوم هذه اجلملة فإذا  (،كتايب ك  ت  ن  ه  ر  ) :قال ثمَّ  ،األف   ر  اقرتض من آخ   ل  ج  ر   ة 

 .وليس له أن يبيع الكتاب ،جوع فيهافليس له الرُّ  ،الزمة   تكون املرهونة العي فإنَّ  ،واستلم الكتاب منه ،أقبضه الكتاب

 م  ـبل بقي الكتاب يف يد ال ،الكتاب ه  لكن لو مل يقرض  
 .به ف  وأن يتصَّ  ،فيجوز له أن يبيع الكتاب ،يند 

 :وما بعد القبض ،بي حال ما قبل القبض رق  ف نإذ

 .اهنالرَّ  يف حقِّ  جائز   قبل القبض عقد   -

 .جوع فيهليس له الرُّ  ،اا الزم  بعد القبض يصبح عقد   -

 .ودليلها اآلية)إاِلَّ بِاْلَقبِْض(،  :وهذا معنى قوله

 :ه  ر  ك  م ذ  ذي تقدَّ صفة القبض كصفتها متاما يف البيع ال  

 ل.ناو  بالتَّ  -

 .لكيلأو با -

 .أو بالوزن -

 .أو بغري ذلك من األمور -

طٌ )أي واستدامة القبض  (،َواْستَِداَمُتهُ ) :قال  .اهنالرَّ  ن يف حقِّ ه  للزوم الرَّ  ،(َشْ

 .هء وضدِّ عىل الّشَّ  ؛م استخداميد  خ  ت  س  يعني ت   ،ق إطالقيل  ط  ا العلامء ت  ه  د  ور  ي   ة  فقهيَّ  هناك قواعد  :[ فائدةٌ ]

 .قاعدة االستدامة واالبتداء :من هذه القواعد

 .االستدامة كاالبتداء :يقول العلامء فتارة  

 .ى ِف االبتداءفَ عْ ى عن االستدامة ما ال يُ فَ عْ يُ فَ ، هُ لَ ثْ وليست مِ  ،من االبتداء االستدامة أخفُّ  :يقولون وتارة  

 ؟االستدامة كاالبتداء إنَّ  ون:متى يقول

 .مته كابتدائهاستدا ا فإنَّ ما كان رشط   كلُّ  :يقولون

 .زومفصارت استدامته كابتدائه من حيث اللُّ  ،زومللُّ  والقبض رشط   :قالوا

 .أي واستدامة القبض رشط   (،َواْستَِداَمُتهُ ) :وهذا معنى قوله

 ؟ما معنى استدامة القبض باملثال

 .العقد جائز   ،اعنده كتاب   ن  ه  ر  و   ،األف   ر  أقرض آخ   ل  رج  

 قاعدة
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 م  ـفجاء ال  
ف يف صُّ التَّ له وليس  ،جوعالرُّ  ليس له حقُّ  ا،أصبح العقد الزم   ،ن الكتاب  هت   ر  م  ـل  ين وأقبض اد 

 .الكتاب

  ه  ل  ع  اج   ،ك  اب  ت  ك   ذ  خ  ) :قال ؛فأرجعه له ،أخرى ة  أخذ الكتاب منه مرَّ وفأتى 
 (.ك  د  ن  ع 

 ت  س  ه مل ي  نَّ أل )َواْستَِداَمُتُه(، :وهذا معنى قوله ،ا أرجعه له أصبح العقد جائز  فلامَّ 
 دَّ ب   فال ،القبض بعد ذلك م  د 

 .ان مقبوض  ه  أن يكون الرَّ 

ٌط(، )َواْستَِداَمُتهُ  :وهذا معنى قوله  .اهنالرَّ  ن يف حقِّ ه  زوم الرَّ ل  أي ل   َشْ

اِهنِ ) :يقول َزاَل )ن هت   ر  م  ـأي باختيار ال   (،بِاْختَِياِرهِ ) ،اهوأقبضه إيَّ  ،يعني أوصله إليه (،َفإِْن َأْخَرَجُه إََِل الرَّ

 .طوواالستدامة كاالبتداء يف الّشُّ  ،افلم يصبح مقبوض   ژ ڀ پ ژ :لفوات القيد ؛اوأصبح جائز   ،(ُلُزوُمهُ 

 :عندنا يف هذه مسألتان

اِهنِ ) :فقول املصنِّ  أنَّ  :وىلاملسألة األ   كان بغري إن  ،هنا جعل القيد باختياره (،بِاْختَِياِرهِ  َفإِْن َأْخَرَجُه إََِل الرَّ

 ؟كيف ذلك، زوميبقى عىل اللُّ  ،يبقى عىل لزومه ه حينئذ  اختياره فإنَّ 

 م  ـذي هو ال  الَّ -اهن عندما يأيت الرَّ  ،ن الكتابه  عندما ر   :ذي قبل قليل  ثال الَّ امل
الكتاب هذا فيأخذ  -يند 

أو غري ذلك من  ،بة  أو أخذه مغال ،ة  س  ل  خص قد غفل عن الكتاب فأخذه خ  بأن رأى الشَّ  ؛عىل وجه الغصب

 .الوسائل يف أخذه الكتاب

 ب  ه ي  ن فإنَّ هت   ر  م  ـوقوعه بي يديك مادام ليس بإذن واختيار ال   :نقول
يد  ألنَّ  ؛لعىل حاله األوَّ  ن  ه  الرَّ  يق 

 .هذه مسألة ،واإلخراج باختياره دُّ أن يكون الرَّ  بدَّ  فال، يف تغيري األحكام ة  الغاصب واملعتدي غري معتّب

ه فإنَّ  ،ى لو أنابه عن نفسهحتَّ  ،اإلخراج أشمل ألنَّ  :قالوا ،هه ردَّ  بأنَّ ّبِّ ع  ومل ي   ،ه أخرجهف بأنَّ  املصنِّ نا عّبَّ ه

 .زوميابة يزول اللُّ بالنِّ  حينئذ  

ُه إَِلْيهِ ) :يخشَّ قال ال ثمَّ  فيأخذ ، (َد ُلُزوُمُه إَِلْيهِ َعا) ،نهت   ر  م  ـإىل ال   املرهونة   اهن العي  الرَّ  أي فإن ردَّ  (،َفإِْن َردَّ

 .زومام بقي اللُّ وإنَّ  ،إذ العقد أصله باق   ؛جديد للزوم العقدمثابة حكم التَّ 

 ؟زوم عند القبض للعي املرهونةما هو أثر اللُّ  :م عنيتكلَّ اآلن ف يبدأ املصنِّ 

 :نْي تَ هَ عوبة من جِ صُّ قد يكونه به بعض ال «نه  باب الرَّ » ،تركيز  إىل  هذه املسألة حمتاجة   فائدٌة:[]

 .مسائله دقيقة   أنَّ  :وىلاجلهة األ  

 .اام مل يتعامل هبذا العقد مطلق  ا ربَّ ا منَّ كثري   أنَّ  :انيةة الثَّ هاجل
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ا من كثري   ام أنَّ بل ربَّ  ،يتعامل بهمن اس من النَّ  ام قليل  ن ربَّ ه  لكن عقد الرَّ  ،الم نتعامل به كثري  البيع والسَّ 

 .هاام أشري هلا يف حملِّ ربَّ  ،نه  من صور الرَّ  وهي صورة   ،ن العقاريه   ذهنه عىل الرَّ ص  ت  ق  ام ي  اس اآلن إنَّ النَّ 

ا بالقبض ما الَّذي يرتتب عليه؟ هن إذا صار الزم   هنا بدأ يتكلَّم املصنِّف أنَّ الرَّ

يخ:   ِمنُْهََم فِيِه(، يقول الشَّ
ُف َواِحد   (.بَِغْْيِ إِْذِن اْْلَخرِ ) ،ضأي بعد القب)َواَل َينُْفُذ َتََصُّ

 ِمنُْهََم(،  :قوله
ُف َواِحد   .ن  هت   ر  وم   ،راهن   :مها اثنان)َواَل َينُْفُذ َتََصُّ

 :اهنبعد ذلك يف الرَّ  تكلَّم[ن] ثمَّ  ،ه األسهلألنَّ  ؛نهت   ر  م  ـبال   ال  نبدأ أو  

 ؛اه يف العي مطلق  ف  تصُّ  ن ال يصحُّ هت   ر  م  ـال   نَّ إ :فنقول -ينذي له الدَّ الَّ ؟ نهت   ر  م  ـهو ال   ن  م  -ن هت   ر  م  ـا ال  أمَّ 

 م  ـوعدم أداء ال   ،عند حلول األجل :واحدة   فه فيها يف حالة  تصُّ  ام يصحُّ وإنَّ  ،ا لها ليست ملك  ألّنَّ 
 ،ني  ين الدَّ د 

 .مستقلة   ف يف مجلة  وسيذكرها املصنِّ  ،فصُّ التَّ  يصحُّ  فحينئذ  

[  األصلوإالَّ   ؛ف فيهاصُّ له التَّ  فال يصحُّ  ،وليست له ،ا ليست يف ملكهألّنَّ  ؛منه ال يصحُّ  ف  تصُّ  كلَّ  ]أنَّ

  ،ال ببيع  
 
 ،بقدر نفقتها ،بل  واحل   ،كوبوسيأتينا إن شاء اهلل وهو الرُّ -ارع ن به الشَّ ذ   بام أ  إالَّ  ،امهوال بغري   ،وال بّشاء

 .هوسيأيت إن شاء اهلل يف حملِّ 

 ِمنُْهََم(،  :ف قالفذكر املصنِّ  -ذي هو مالك العيالَّ -اهن سبة للرَّ ا بالنِّ وأمَّ 
ُف َواِحد  أي )َواَل َينُْفُذ َتََصُّ

ُه َيِصحُّ ) :فقال ،وهو العتق ؛اا واحد  ف  واستثنى تصُّ  ، العتقإالَّ  (بَِغْْيِ إِْذِن اْْلَخرِ ) ،اهنالرَّ  ْثمِ ) هف  تصُّ  (َفإِنَّ  (.َمَع اْْلِ

لو  ،ك باطل  بيع   :نقول ،لو باعها ،هف  تصُّ  فال يصحُّ  ،والزمة   ،إذا أصبحت العي مقبوضة  اهن الرَّ  نإذ

 .فات باطلة  صُّ هذه التَّ  فكلُّ  ،باطل   ك  ف  ق  و   إنَّ  :نقول ،اه  ف  ق  لو و   ،باطلة   ك  ت  ب  ه   إنَّ  :فنقول ،اه  ب  ه  و  

 .تالفخشية اإل ؛ن من العي ملصلحة  هت   ر  م  ـأن يمنع ال   ويوز لصاحب احلقِّ 

اهن العي فإذا أعتق الرَّ  ،للعتق ف  وِّ ش  ت  ع م  الّشَّ  ألنَّ  ؛وهو العتق ؛واحد    يشء  ى من ذلك إالَّ ن  ث  ت  س  ال ي   :قال

أمر بإيفاء  واهلل  ،ذي عاقد عليه أخاه املسلملتفويته العقد الَّ  ه آثم  ألنَّ  ؛ثممع اإل ،عتق العي ه يصحُّ املرهونة فإنَّ 

 .وأنت قد خالفت العقد [،1املائدة: ]ژ  ک ڑ ڑ ژ ژ ژ :العقود

 .فات منوعة  صُّ مجيع التَّ  ف أنَّ اهن ظاهر كالم املصنِّ الرَّ  أنَّ  :املسألة [لصِّ ؤن] أن نريد نإذ

ن هْ الرَّ  قَد ع ع ابتداءَ نَ مْ ه فيَم يَ فُ ع تَصُّ نَ مْ َم يُ اهن إنَّ الرَّ  إنَّ ) :فقال ،ا أدقَّ جعل قيد   «اإلقناع»ف يف املصنِّ  ولكنَّ 

 (.فَصُّ فات فيجوز له التَّ َصُّ ا غْي ذلك من التَّ وأمَّ ، ونحو ذلك ،فقْ والوَ  ،والبيع ،كاهلبة ؛فقط

فينتفع  ،هي مقبوضة  و ف بمنافع العيصُّ ه يوز له التَّ فإنَّ  ؛يف ذلك بكثري   أدقُّ  «اإلقناع»وعبارة صاحب 

 .هبا
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ُه ) :قال اِهِن؛ َفإِنَّ ْثمِ إاِلَّ ِعْتَق الرَّ أي ، (َوُتْؤَخُذ قِيَمُتُه َرْهنًا َمَكاَنهُ ) ،ه آثم  لكنَّ  ،هو صحيح   نإذ، (َيِصحُّ َمَع اْْلِ

 .تالفه بمثابة اإلنَّ أل ؛اا وجوب  ن رهن  هت   ر  م  ـبيد ال   من حينئذ  ويكون الثَّ  ،بقيمته مكانه فيلزم أن يأيت  

ْهِن، َوَكْسبُُه، َوَأْرُش اْلـ)قوله:  هن الرَّ  ،هنف عن نامء الرَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (ِجنَاَيِة َعَلْيِه ُمْلَحٌق بِهِ َوَنَمـاُء الرَّ

 .فليس بالزم   ن كان غري مقبوض  إو ،اه يكون الزم  ا فإنَّ ما دام مقبوض  

ْهِن، َوَكْسبَ  )َنَمـاءَ  إنَّ  :ف أن يقولفأراد املصنِّ  ،ب عليه نامء  قد يرتتَّ  ن  ي  قبل سداد الدَّ  كسب من وال، (هُ الرَّ

 .هنأي بالرَّ  ،به تكون ملحقة   ،هاميواملنفصل كل ،صلامء املتِّ فيشمل ذلك النَّ  ،امء عند بعض أهل العلمالنَّ 

 :به مسألتان ومعنى كوّنا ملحقةً 

 .كاألصل ،اا تكون رهن  أّنَّ  :وىلاملسألة األ  

 .ني  اع مع العي لوفاء الدَّ ب  ا ت  ّنَّ أ :[ةانيالثَّ  سألةوامل]

ْهنِ  :خي  يقول الشَّ  ا أرش طبع  ، (َوَأْرُش اْلـِجنَاَيِة َعَلْيهِ ، َوَكْسُبهُ ) ،صل واملنفصليشمل املتِّ ، ()َوَنَمـاُء الرَّ

 .ل العيث  ا م  ش هذه اجلناية تكون رهن  ر  وأ   ،وجب أرشها ى عىل عي  ن  ج   ن  م   فإنَّ  ،ن  أو غري ق   ،ان  كان ق   اجلناية سواء  

 .ن  ي  وفاء الدَّ لاع ب  وي   ،ا معهن رهن  فيكو، (ُمْلَحٌق بِهِ ) :قال

اِهِن، َوَكَفنُُه، َوُأْجَرُة ََمَْزنِهِ ) :خي  شَّ لاقال  ثمَّ   ورشاب   ،كطعام   ؛مؤنة العي املرهونة :يقول، (َوُمْؤَنُتُه َعََل الرَّ

 .أو مؤنة حراسة ،و تنظيف  أ -ال  ث  م  -ا إن كان حيوان  

اِهنِ ) :قال إذ الكفن  ؛ه يب تكفينهفإنَّ  ،ا وماتن  أي إذا كان ق   ،(َوَكَفنُهُ ) :قال ،لعيه مالك األنَّ  (؛َعََل الرَّ

 تَّ ي   ،فهو يف األصل واجب   ،املسلمي ىلفروض الكفاية عن م
 يكون حينئذ  ففإن مل يد  ،اهنعىل الرَّ  ه  وجوب   ه  ج 

 .عىل املسلمي االكفن واجب  

وهذه من  ،ه هو املالكألنَّ  ؛اهنها تكون عىل الرَّ فيه كلُّ  ن  ز  ذي ي   ملكان الَّ أي اَوُأْجَرُة ََمَْزنِِه(،  ،َوَكَفنُهُ ) :قال

موالغ   ،ا لهواملنفعة يف األصل أّنَّ  ،فهو املالك ،آثار امللك  .فيكون كذلك ن م،بالغ   ر 

ه ألنَّ  ؛ل  يف إسناده مقا ن  افعي لكقد جاء من طريق الشَّ  ،نهوحسَّ  ارقطنيِّ ا وقد جاء يف احلديث عند الدَّ طبع  

  .«هُ مُ رْ غُ  هِ يْ لَ عَ وَ  ،هُ مُ نْ غُ  هُ لَ  هِ بِ احِ َص  نْ مِ  -ه  ابن ماج عندهذا - نُ هْ الرَّ  ْغَلُق  يُ اَل » :قال  بيَّ النَّ  ؛ أنَّ ل  س  ر  م  

 .ها عليهكلُّ  ،ونحو ذلك ،وأجرة خمزنه ،وكفنه ،مؤنته عىل أنَّ  يدلُّ  «َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ » :فقوله

 .ابقةأو من آثار السَّ  ،ابقةهذه اجلملة عكس السَّ  (،ِِف َيِد اْلـُمْرَتـِهنِ  َوُهَو َأَماَنةٌ )قال: 

ويده  ،اا الزم  ن أصبح عقد  هت   ر  م  ـإذا قبضه ال   لكن   ،جائز   إذا مل يقبضه فهو عقد   نه  الرَّ  إنَّ  :يخيقول الشَّ 

 .أمانة   عليه يد  
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 :أنواع   اْليدي ثَلثةُ  أنَّ  -ت املعلومةكرار يثبِّ التَّ  ون:لكن يقول ،رها أكرِّ وهذه دائام  -ن تعلم أأريدك 

 .ك  ل  م   ا يد  إمَّ  -1

 .أمانة   ا يد  وإمَّ  -٢

 .ضامن   ا يد  وإمَّ  -٣

 :اها أبد  غري   د  وج  ال ي   هي ثالث  

ل:[  ع ينهى عن فالّشَّ  ،ةاإلنسان ليس له مطلق امللكيَّ  ألنَّ -ع به الّشَّ  ن  ذ  ا بام أ  ه  ت  إذا أتلف   ك  ل  م   يدك يد  ]األوَّ

  د  ي   ك  ويد   العي   ت  فإذا أتلف   -ونحو ذلك ،وعن املعاوضة باحلرام ،إتالف املال
 سبب   بأيِّ  ك،علي ن  ام  فال ض   ك  ل  م 

 .د  ع  ون ت  د  ب   و  أ   د  ع  ت  ب   سواء   ،من األسباب

 .أو تفريط   ،د  ع   إذا كان بت  إالَّ  ؛ه ال ضامن  ا يف يد األمانة فإنَّ أمَّ  ين:[ا]الثَّ 

 .يضمن ه حينئذ  فإنَّ  ،ط يف حفظهافيفرِّ  ،فريط باحلفظوالتَّ  ،بالفعل يعدِّ التَّ 

 .فال ضامن   وال تفريط   د  ع  فإن مل يكن هناك ت  

 .ه يضمنفإنَّ  ؛وال تفريط   د  ع  بغري ت   ت  ف  ل  أو ت   ،يط  ر  ف  ت  أو ب   ،د  ع  ت  ب   ت  ف  ل  ت   سواء   ،ايضمن مطلق   ،امنيد الضَّ  :[الثالثَّ ]

 :ن عندهمامن نوعاوالضَّ 

ل:[   .د  ق  ضامن ع  ]األوَّ

 .ف  وضامن تصُّ ]الثَّاين:[ 

 .هيف حملِّ  -إن شاء اهلل-وسيأيت  ،د عندهم الوديعةق  وضامن الع  

 اعليه ه  د  ي   ن إذا قبض العي املرهونة فإنَّ هت   ر  م  ـال   يعني أنَّ  (،َوُهَو َأَماَنٌة ِِف َيِد اْلـُمْرَتـِهنِ ) :فقول املصنِّ  نإذ

  د  ع  بت   فتلفت   ،ى إذا تعدَّ إالَّ  ؛اال يضمنها مطلق   ،انة  أم يد  
 .يضمن ه حينئذ  فإنَّ  ؛بسبب تفريطه فتلفت   ،ط يف حفظهارَّ أو ف   ،ه  ن  م 

ْهنُ »: قال  بيَّ النَّ  نَّ أ قليل  قبل ليل ما ذكرت لكم الدَّ   «.ِمْن َصاِحبِِه َلُه ُغنُْمُه، َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ  اَل ُيْغَلُق الرَّ

 م واخلسارة عىلر  الغ   فاألصل أنَّ  ،ب عليهرتتَّ يذي ر الَّ أي الرضَّ  ،«َوَعَلْيِه ُغْرُمهُ » ،منفعته، «َلُه ُغنُْمهُ »

اهن[،  .ا حينذاكي  دِّ ع  ت  فيكون م   ،ه  يد   ا نتاج  ألّنَّ  ؛نهت   ر  م  ـفريط فيضمنها ال  عدي والتَّ  بالتَّ إالَّ  ]الرَّ

 ،ن سيخرس حينئذ  هت   ر  م  ـال   ؛اشيئ   أحد   ن  ه   ر  ام  ـل   ضامن   ن تكون يد  هت   ر  م  ـال   د  ي   إنَّ  :لو قلنا :والعلامء يقولون

 .أمانة   أن تكون يده يد   دَّ ب   ال :نقول ناأنَّ  -ةة االستئناسيَّ وهذا من باب األدلَّ -ة للمصلحة العامَّ  دَّ ب   فال
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 ،ان مطلق  هت   ر  م  ـيف يد ال   هو أمانة   :نقول (،ـُمْرَتـِهنِ َوُهَو َأَماَنٌة ِِف َيِد الْ ) :فقول املصنِّ  :املسألة األخرية

وبعد  ،أمانة   ن قبل العقد فيده يد  هت   ر  م  ـلو كانت العي بيد ال   ، مع احلقِّ إالَّ  ال يصحُّ  ن  ه  الرَّ  أنَّ  :لكم قبل قليل   ذكرت  

 .وبعده ن  ي  لدَّ قبل وفاء ا أمانة   د  ي   ه  د  ي   :وكذلك نقول، أمانة   د  ي   ه  د  ي  د ف  ق  الع  

هذا  ألنَّ  ؛أو بعده ن  ي  كان قبل وفاء الدَّ  وسواء   ،ن أو بعدهه  د الرَّ ق  قبل ع   سواء   ،امطلق   أمانة   د  ي   ه  د  ي  ف   إذن  

 .دق  كان ألجل الع   فقبضه االبتدائيُّ  ،د وهذا من آثاره بعد ذلكق  الع  

َء )إِ  :قوله ْن َتلَِف )إِ  :قال ،نهت   ر  م  ـيف يد ال   ا أمانة  ّنَّ إ ]قوله:[هذا أثر ، (َعَلْيهِ ْن َتلَِف بَِغْْيِ َتَعدٍّ ِمنُْه َفََل ََشْ

َء َعَلْيهِ   .وال بقيمة   ،ل  ث  م  بفال يضمن  ،عليه أي ال ضامن  ، (بَِغْْيِ َتَعدٍّ ِمنُْه َفََل ََشْ

 .ه يضمننَّ إف و بتفريط  أمنه  د  ع  ت  ب   ت  ف  ل  إن ت   هأنَّ  :مفهوم هذه اجلملة

 :للفائدة ةٌ رسيع ةٌ ألهنا مس

 ب  العي ال ي   ف  ل  ت   فإنَّ  ،هلكن ضمن غري   ،ه ال يضمننَّ إ : قلناامَّ ـل
ونة يكون ه  ر  م  ـبل قيمة العي ال   ،نه  ل الرَّ ط 

 د  ب  البدل يأخذ حكم م   ألنَّ  ؛ارهن  
ا عىل أو ضامّن   ،منه أو تفريط   د  ع  ت  إذا كانت ب   ؛نهت   ر  م  ـا عىل ال  كان ضامّن   سواء   ،ه  ل 

 .أو تفريط   د  ع  إن كان بغري ت   ه ؛غري  

 :ن له غرضانهْ د الرَّ قْ عَ  ألنَّ  :بب يف ذلك يقولونوالسَّ 

 .استيفاء احلقِّ  :لالغرض األوَّ 

 .ه أمانة  أنَّ  :اينوالغرض الثَّ 

 ض  ر  فإذا بطل أحد الغ  
 
 .وهو استيفاء احلقِّ  ؛اينالثَّ  غرضبقي ال -وهو األمانة بتعد  - ي 

ٌء ِمْن َدْينِهِ ) قوله: َواَل َيْسُقُط ) :قالف ،لفق بالتَّ  يتعلَّ ف عامَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َواَل َيْسُقُط ِِبَََلكِِه ََشْ

ُّ ل   باهلالك معناه التَّ ّبَّ ع   ،العي املرهونة ك  ال  وه   ف  ل  أي وال يسقط بت   (،ِِبَََلكِهِ  م باهلالك  واّبَّ  ا ع  ذ  إ   ،ف الكلِّ فإّنَّ

َّ ل  التَّ  :دونقصي  .ف الكلِّ

ٌء ِمْن َدْينِهِ ) ،أو بغريه ،نهت   ر  م  ـمن ال   د  ع  كان هالك العي املرهونة بت   سواء   (،َواَل َيْسُقُط ِِبَََلكِهِ ) :قال ، (ََشْ

 .ما كام تقدَّ البدل يكون رهن   بل إنَّ ]من دينه[،  ء  يشال يسقط 

َرْهٌن بَِجِميِع )أي باقي العي  (،َفَباقِيهِ ) ،العي املرهونةأي  ،نه  أي بعض الرَّ  (،َوإِْن َتلَِف َبْعُضهُ ) :قال ثمَّ 

ْينِ  ا ق  متعلِّ  ه بقي احلقُّ ئبعض أجزا ف  ل  فإذا ت   ،نه  بجميع أجزاء الرَّ  ق  ن متعلِّ ي  أو الدَّ  احلقَّ  ألنَّ  :بب قالواوالسَّ  ،(الدَّ

 .باجلزء الباقي
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ْينِ َواَل َينَْفكُّ َبْعُضُه َمعَ ) :يخقال الشَّ  قض  ثمَّ  ،ي   كتاب   ه  ن  ه  ر  و   ،األف   ر  أقرض آخ   ال  ج  ر   لو أنَّ ، ( َبَقاِء َبْعِض الدَّ

  ع  س  له ت  
 ئ  م 

بل  ،من كام تقدَّ ه  أجزاء الرَّ  بكلِّ  ق  ن متعلِّ ي  الدَّ  بل كلُّ  ،نه  من الرَّ  يشء   ال ينفكُّ  :فنقول ،من هذه األلف ة 

 .منه قبل ذلك يشء   وال ينفكُّ  ،نه  مجيع الرَّ  لينفكَّ ن ي   بجميع الدَّ ويف  أن ي   دَّ ب   ال

ن مع بقاء ه  ا من الرَّ شيئ   ه ال ينفكُّ أنَّ  ؛اال أعلم فيه خالف   :قال؛ ا بي أهل العلموهذا حكاه ابن املنذر إمجاع  

 .ني  بعض الدَّ 

َياَدُة فِيِه ُدوَن َدْينِهِ )قوله:  وُز الزِّ  :هذه املسألة تنقسم إىل قسمي، (َوََتُ

َياَدُة فِيهِ ) :قوله :لالقسم األوَّ  وُز الزِّ  ،األف   ر   أقرض آخ  ال  رج   فلو أنَّ  ،نه  يادة يف الرَّ أي وجتوز الزِّ  (،َوََتُ

 ،ن توثقة  ه  الرَّ  ألنَّ  ؛يوز :نقول (،اا ثاني  ن  ه  أريد ر  ) :قال ،ر  آخ   بعد يوم   ثمَّ  ،ارتهسيَّ  ه  ن  ه  ر  ف   (،ان  ه  أريد منك ر  ) :فقال

 .ايادة فيهثقة جتوز الزِّ و  تَّ وال

ام زادت كانت ثقة كلَّ و  التَّ  ألنَّ  ؛يوز :نقول (، بعّشة شهود  ن إالَّ ي  ال أرىض بتوثقة الدَّ ) : قالال  رج   فلو أنَّ 

 ة.قثوأقوى يف التَّ 

 .هادةها يف معنى الشَّ لكنَّ  ،عقدالم هنا عن نحن نتكلَّ  ،د  ق  وقد تكون بع   ،ثقة قد تكون بشهادة  و  التَّ  نإذ

 .ثقة زائدة  و  والتَّ  ،ا توثقة  ألّنَّ  ؛ن جتوزه  فزيادة الرَّ  نإذ

ها تي سامَّ من القواعد الفقهية الَّ  ،ةون يف القواعد الفقهيَّ ؤين يقرذ  هذه املسألة الَّ ، (ُدوَن َدْينِهِ ) :قال

 :أنواع  م القواعد إىل ثالثة قسَّ  يوطيَّ تعرفون السُّ  ،«ةيَّ القواعد الكلِّ »ـب يوطيُّ السُّ 

  ثمَّ  ، أربعي  س  ذكرها القايض ح   ن  م   لأوَّ  ،كّبى مخس  
 .خامسة ت  يد  ز 

 :زاد العالئيُّ  ،ه  د  ع  ب   ن  ولكن مل يتابعه م   ،فيها سادسة   زاد العالئيُّ  ثمَّ 

 .امليسور ال يسقط باملعسور أنَّ 

ى حتَّ  ،بعده ن  مَّ رون وتبعه املتأخِّ  ،يوطيُّ ذكرها السُّ  ،ة  يَّ هناك أربعون كلِّ  :بعد هذه األربع أو اخلمس قالوا

 عدَّ  -وفاة   والبصيُّ  ،امولد   ىُّ او  ك  ال  ي  الف  - وعثامن بن سند البصيِّ  ،وغريهاللَّحجيِّ مثل  ،ا لكثري  املقررات مجيع  

 .ة  يَّ ا أربعون كلِّ أّنَّ 

 :ة اْلربعونيَّ الكلِّ  من القواعد

 .لغَ ْش املشغول ال يُ  أنَّ 

  ؟ما هو املثال، ل هذا املثالغ  ش  املشغول ال ي   أنَّ ]عىل[ األمثلة  أهمِّ  قون من يطبِّ دائام  

 ي  دون د  
 ؟ما معنى دون دينه ،هذا هو املثال ه،ن 

 قاعدة
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سأقرتض ) :جاء وقال آخر   أو يوم   ،آخر   بعد شهر   ثمَّ  ،ككتاب   ؛ان  ي  به ع   ن  ه  ر   ثمَّ  ،ن  ي   عليه د  ال  رج   نَّ أيعني 

 (.وىلبالعي األ   ا مرهون  اين أيض  الثَّ واملبلغ  ،ا آخر  منك مبلغ  

والقاعدة عند أهل  ،لن األوَّ ي  ها بالدَّ ئأجزا انشغل مجيع   -وهو الكتاب-وىل العي األ   ألنَّ  ؛ال يصحُّ  :نقول

 .ُل غَ ْش املشغول ال يُ  أنَّ : العلم

 .العلم وكالمها نطقها أهل   ،الوجهان يصحُّ  ،لغ  ش  و ال ي  أ ،لغَّ ش  فاملشغول ال ي   (،ل  غَّ ش  ال ي  ) :وبعضهم يقول

 ن  أو م   ،خصمن نفس الشَّ - ر  ا آخ  ن  ي  اقرتض د   ثمَّ  ،ان  ه  له ر   ن  ه  ور   ن  ي  كان عليه د   ن  م   أنَّ  :املسألة معناها نإذ

 .لن األوَّ ي  بالدَّ   مشغولة  ي  ع  أجزاء ال   بل كلُّ  ،فال يصحُّ  ،اينن الثَّ ي  العي للدَّ  فليس له أن يرهن نفس   -غريه

ا اْنَفكَّ ِِف )قال:  ا، َأْو َرَهنَاُه َشْيًئا َفاْسَتْوََّف ِمْن َأَحِدُِهَ هذه  ،( َنِصيبِهِ َوإِْن َرَهَن ِعنَْد اْثننَْيِ َشْيًئا َفَوَّفَّ َأَحُدُُهَ

من  أنَّ  «البيعباب[ ]»لكم يف  وقد ذكرت   ،فقةصَّ وهي مسألة تفريق ال ،باملبدأ املشهور عند فقهائنا قة  املسألة متعلِّ 

 .ع يف هذا تطبيقات هذه املسألةوسُّ تَّ الن و  ر  م ي  فإّنَّ  ؛فقة فقهاءناصَّ أوسع الفقهاء يف تفريق ال

ا إِْن َرَهَن ِعنَْد اْثننَْيِ َشْيًئا) :فقد قالوا ما  -مجلتان امه-وىل هذه اجلملة األ   ،(اْنَفكَّ ِِف َنِصيبِهِ ... َفَوَّفَّ َأَحُدُُهَ

 ؟وىلمعنى هذه اجلملة األ  

 ، كتابهام  ه  ن  ه  ر  و   ،و يطلبه مئة  وعمر   ،يطلبه مئة   ا زيد  فأمَّ  ،ور  م  وع   ،لزيد   ؛ي   ن  الث   ن  ي   عليه د  ال  رج   يعني أنَّ 

 .ولعمر   ااين مرهون  صف الثَّ وبقي النَّ  ،نه  نصف الرَّ  ا فقد انفكَّ  زيد  إذا وّفَّ  :نقول فحينئذ  

 .ام عقدان منفصالنكأّنَّ  ؛ن  ي  د  ق  حد مع االثني كحكم الع  عقد الوا ألنَّ  :قالوا ؛بب يف ذلكوالسَّ 

ا اْنَفكَّ ِِف َنِصيبِِه(،) :انية قالاجلملة الثَّ  منهام  واحد   و كلُّ وعمر   زيد   َأْو َرَهنَاُه َشْيًئا َفاْسَتْوََّف ِمْن َأَحِدُِهَ

 ته انفكَّ ذي يف ذمَّ ن الَّ ي   أحدمها الدَّ فوّفَّ  ،(1)رشاكة   ارة  سيَّ  انن كالمها يملكان االثناوهذ ،مئة   اقرتض من خالد  

 .خلالد   ارة مرهونة  يَّ اين من السَّ صف الثَّ النِّ  وبقي ،نصيبه

 .فقةصَّ تفريق ال عىل مسألة   ة  مبنيَّ وهي  ،اجد   هذه سهلة  

د كتعدُّ  ،مذي تقدَّ الَّ كالبيع  ،منهام نصيبه من العقد واحد   ق بكلِّ فيتعلَّ  ،د  متعدِّ  ن  ه  الرَّ  نَّ إ :والعلامء يقولون

 ه.ونحو ،والبيع ،العقد

اِهُن َأِذَن لِْلُمْرََتِِن َأِو اْلَعْدلِ )قوله:  ِه َفإِْن َكاَن الرَّ
ْيُن َواْمَتنََع ِمْن َوَفائِ ْينَ  َوإَِذا َحلَّ الدَّ ، (ِِف َبيِْعِه َباَعُه، َوَوَّفَّ الدَّ

اس يقع يف ام بعض النَّ بل ربَّ  ،اسمن النَّ  تي يطئ فيها كثري  سألة الَّ وهذه هي امل ،نه  ف عن ثمرة الرَّ م املصنِّ بدأ يتكلَّ 

 .احلرام بسبب عدم علمه هبذه املسألة

                                                 

ام االثني يشرتكان يف ملك سيَّارة (، واهلل أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.معنى الكالم( 1)  : )أّنَّ
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 ؟هنالرَّ من ما هو الغرض 

ك ن أن يتملَّ ي  بالدَّ  ف  ومل ي   ،ني  ه يوز له إذا جاء وقت وفاء الدَّ ن أنَّ ه  الغرض من الرَّ  أنَّ  اس يظنُّ من النَّ  كثري  

 .العي

 ك للعي مّشوط  ع  ي  ب   بل إنَّ  ،ب  ص  غ   عليه يد   ك  وتكون يد   ،ك باطل  بل متلكُّ  ،ال يوز لك ذلك :لنقو

 .فاملصنِّ  ه  د  ر  و  ذي أ  فصيل الَّ بالتَّ 

 ،له من قيود   دَّ ب   ى بيعك هلا الحتَّ  ،اا واحد  وجه   ،ال يوز ،امطلق   ،ابتداء   العي   ك  لَّ م  ت  ليس لك أن ت   نإذ

 .يعةة يف الّشَّ يَّ عىل القواعد الكلِّ  لفقهاء بناء  احتاط فيها ا

 :اس قاعدة  عن بعض النَّ  أنَّ  :هناس يف الرَّ من خطأ بعض النَّ 

فآخذ  ،ارة   سيَّ  يلت  ن  ه  ر  و   ،األف   ك  قرضت  أ ،ن يوز له االنتفاع هبا كيفام شاءهت   ر  م  ـال   فإنَّ  سلعة   ن  ه  ر   ن  م   أنَّ 

 .ذي يليهتفصيلها يف الفصل الَّ  -إن شاء اهلل-سيأيت  ،دأذهب هبا وأعوو ،ارةيَّ السَّ 

 ؟مرة عند عدم الوفاءف يف مسألة الثَّ ماذا يقول املصنِّ  نإذ

ْينُ  :يخيقول الشَّ  َواْمَتنََع ِمْن ) ،مرهونة   ي   وكانت فيه ع   ،ل إذا حلَّ ن املؤجَّ ي  الدَّ  :ني  املراد بالدَّ  (،)إَِذا َحلَّ الدَّ

 ل  م  كان االمتناع ب   سواء   (،َوَفائِهِ 
 .ه  ك  ل  أو بدون م   ،ه  ك 

 ل  م  ب  
 .نةمع ثبوته بالبيِّ  ؛اود  ح  أو ج   ،ال  ط  م   :ه  ك 

 .هذا يشمل االمتناع عن مجيع املسألة ،دادا عن السَّ ن يكون عاجز  أب :ه  ك  ل  أو بغري م  

اِهُن َأِذَن لِْلُمْرََتِنِ ) :قال ْيَن(، ِِف َبيْ  َأِو اْلَعْدلِ  ،َفإِْن َكاَن الرَّ  :ي  مالك الع   إنَّ  :يقولِعِه َباَعُه، َوَوَّفَّ الدَّ

هت  ن[،يأذن  تارة   - ر   .(ي  الع   ع  ب  ن ف  ي  بالدَّ  ك  إذا جاء األجل ومل آت  ) :يقول ]لل ـم 

 .واحلكم فيهام سواء   ،كوتأو بالسُّ  (،اه  ع  ب  ال ت  ) :يقول ،يحا باملنع الصَّ إمَّ  ؛ال يأذن وتارة   -

اِهُن َأِذنَ ) :يخيقول الشَّ   :العدل املراد به (،ِِف َبيِْعهِ  لِْلُمْرََتِِن، َأِو اْلَعْدلِ )وىل وهي احلالة األ   (،َفإِْن َكاَن الرَّ

ْيَن() ،يعني يبيعه باعتبار اإلذن ،(َباَعهُ ) ،ل إليه البيعقة املوكَّ أو الثِّ  ،ذي تكون العي يف يدهقة الَّ الثِّ   .َوَوَّفَّ الدَّ

 :ي   ص   بإذن شخ  ال يوز بيعها إالَّ العي املرهونة 

 .اهنمن إذن الرَّ  دَّ ب   ال -

 .نهت   ر  م  ـمن إذن ال   دَّ ب   وال -

 ن  أريد أن أ   ،اعب  ت   نال أريد أ) :نهت   ر  م  ـفقد يقول ال  
 (.هن من حقِّ ي  ني الدَّ ى يعطي   حتَّ رساملع ر  ظ 

 .فيها من إذن االثني دَّ ب   ال نإذ
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م كاإلذن فاإلذن املتقدِّ  ،موجودان ي   ن  ذ  اإل   ألنَّ  ؛ن أن يبيع  هت   ر  فهنا للم   ،نهت   ر  اهن قد أذن للم  إن كان الرَّ 

 .بالبيع ه  ل  ع  هو ف   ه  إذن  ن هت   ر  م  ـوال   ،املوافق

قول م مع وتقدَّ  ،اهن إذا أذن لها الرَّ فأمَّ  ،نهت   ر  م  ـاهن وال   بإذن الرَّ إالَّ  له أن يبيع   ه ال يصحُّ ا العدل فإنَّ وأمَّ 

اِهُن َأذَِن لِْلُمْرََتِِن َأِو اْلَعْدلِ ) :فاملصنِّ   (.َفإِْن َكاَن الرَّ

ومن  ،نهت   ر  م  ـ بإذن ال  اهن إالَّ ف هبا من الرَّ صُّ التَّ  ال يصحُّ  ي   الع   ألنَّ  ؛نهت   ر  م  ـ بإذن ال  ا إالَّ له أيض   وال يصحُّ 

 .البيع :فصُّ التَّ 

ْينَ ) :قال  ؟ني   الدَّ وّفِّ كيف ي  ،  املرهونةي  من الع  ، (َباَعُه، َوَوَّفَّ الدَّ

 :ة  رشعيَّ  ليست قسمة   ،ة  عقليَّ  هذه قسمة   ؛حاالت   إذا باعه فله ثَلُث  :نقول

وأرهنه  ،عّشين رياال   اأقرض عمر   زيد   ؛ني  كون قيمة العي املباعة بمقدار الدَّ تا أن إمَّ :[ احلالة األ وىل]

 .نهت   ر  م  ـن كان البائع ال  إاهن أو بإذن الرَّ  ،ن إن كان عند عدل  هت   ر  م  ـاهن وال  بإذن الرَّ  يع  ب   ،بعّشين الكتاب   يع  ب   ،اكتاب  

  ت  ه اس  فإنَّ  ،انتهت املشكلة فحينئذ  
 .ن  ي  منها الدَّ  ويف 

 .ّشونن عي  والدَّ  ،بثالثي الكتاب   يع  ب   ؛ن  ي   من الدَّ ىل  ع  كون قيمة العي املرهونة أ  تأن  :انيةاحلالة الثَّ 

 ،اأصبح ليس راهن   ،اه   قبل بيع  ي  اهن للع  وهو الرَّ  ،ملالك العي دَّ ر  يب أن ت   -وهو العّشة-ائد الزَّ  :فنقول

 .انتهى العقد

 .ن عّشوني  والدَّ  ،بعّشة   الكتاب   يع  ب   ؛ني  من الدَّ   املرهونة أقلَّ ي  أن تكون قيمة الع   :الثةاحلالة الثَّ 

 .مرهونة   ي   ليس فيها ع   ،نطالبه هبا ،ن  ه  بال ر   دين عّشة  م  ـة ال  ويبقى يف ذمَّ  ،ائن للدَّ كامال   ى املبلغ  ط  ع  ي  ف   :نقول

 م   -وهو العي املرهونة- املباعة ي  كون قيمة الع  تأن  دَّ ب   بل ال ،بالبيع [هناالرَّ ]ة  تّبأ ذمَّ ليس دائام   ذنإ
 ة  ي  وف 

 .ني  بقيمة الدَّ 

ْينَ ) :فاملصنِّ نأخذه من قول  ىعناملوهذا   (.َوَوَّفَّ الدَّ

 ،ذنه عند البيعإأو  ،ا قبل البيعم  كان عندهم متقدِّ  سواء   ،اهنأي وإن مل يأذن الرَّ  (،َوإاِلَّ ) :يخقال الشَّ  ثمَّ 

 .كوتأو بالسُّ  ،ع  ب  ال ت   ؛ ]قال:[ضف  الرَّ  ،ا باالمتناعإمَّ  ؛وإن مل يأذن (،َوإاِلَّ )

ُه اْلـَحاكِمُ ) :قال َأْو َبْيِع ) ،ني  أي وفاء الدَّ ، (َعََل َوَفائِهِ ) ،يقوم مقام احلاكم ن  أو م   ،وهو القايض ،(َأْجََبَ

ْهنِ   م  ـ ال  ريَّ ي    ،خيريوهذا عىل سبيل التَّ  ،(الرَّ
 :ن  ي  ن األمر  ي  بي هذ   ين  د 

 .ني  بالدَّ  في  يا أن إمَّ  -1

 .نه  الرَّ  اع  ب  ن ي  أأو  -٢
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 .(َوَوَّفَّ َدْينَهُ ) ،اإجبار   (،َباَعُه اْلـَحاكِمُ ) ،املرهونة ي   الع   ع  ي  ى ب  ب  وأ   ،ني  بالدَّ  ف  أي مل ي   (،َفإِْن َلـْم َيْفَعْل )

 .عند االمتناع احلاكم يبيع ابتداء   ى عىل أنَّ ش  ف هنا م  املصنِّ 

 ،اكم حيبسهاحل فإنَّ  البيع  أ ب ى ه إذا نَّ إ :ه يقولفإنَّ  -وغريه «املنتهى»عليه يف  ذي نصَّ الَّ -ا املذهب وأمَّ 

 .عليه أن يبيع  إىل انتقل بعد ذلك  ،يرزعى بعد احلبس والتَّ ب  فإن أ   ،ه  ر  زِّ ع  وي  

 .يرزعام بعد احلبس والتَّ وإنَّ  ،من بعد االمتناع يعني ال يبيع عليه ابتداء  

إغالق »ـ:ب ىمَّ س  نفيذ بام ي  خص عن طريق حمكمة التَّ رون الشَّ زِّ ع  م ي  عندنا اآلن أّنَّ  ذي عليه العمل  والَّ 

وال يبيع  ،اد  ق  ال يستطيع أن يسحب ن   ،يرزعفإغالق اخلدمات بمثابة التَّ  ،وهو إغالق اخلدمات ،«ل املدينِّ ج  السِّ 

العي يف نفيذ ذي عليه العمل اآلن عن طريق حمكمة التَّ لذلك الَّ ف ،اوال يفعل شيئ   ،اعقار   وال يشرتي   ،اأرض  

 ]التَّعزير[. ةقد وافقوا مشهور املذهب يف قضيَّ  نفيكونو ،اع العي املرهونةب  ذلك ت   بعد ثمَّ  ،ف اخلدماتوق  ت   املرهونة

ليس املراد  -ينالدِّ  يخ تقيُّ وأطال عليه الشَّ  ،نائكام تعلمون من كالم فقها-احلبس  نَّ أل ؛وال يلزم احلبس

 .«احبس  » :ىمَّ س  ف ي  صُّ من التَّ  ع  ن  وم   كان فيه تعويق  ما  فكلُّ  ،من ذلك ام احلبس أشمل  وإنَّ  ،قل  غ  م  ـن يف املكان ال  ج  السِّ  به

 

ْ َيبِْع إاِلَّ بِنَْقِد اْلَبَلِد، َوإِْن َفْصٌل ):ف قال املصنِّ  َنا َلُه ِِف اْلَبْيِع ََل
َفَقا َعَلْيِه، َوإِْن َأذِ : َوَيُكوُن ِعنَْد َمِن اتَّ

َعى َدْفَع الثََّمِن إََِل اْلـُمْرََتِِن َفَأْنَكَرُه، َواَل َبيِّنََة، َوََلْ َيُكْن بُِحُضورِ َقَبَض الثََّمَن َفَتلَِف ِِف َيِدِه َفِمْن َض  اِهِن، َوإِْن ادَّ  ََمِن الرَّ

َط َأْن اَل َيبِيعَ  ، َوإِْن َشَ اِهِن = َضِمَن َكَوكِيل  ِه  هُ الرَّ ْيُن، َأْو إِْن َجاَءُه بَِحقِّ ْهُن َلُه = ََلْ َكَذ  َوْقِت ِِف إَِذا َحلَّ الدَّ ا َوإاِلَّ َفالرَّ

ِه، َوَكْونِِه َعِصًْيا اَل  ْهِن، َوَردِّ ْيِن َوالرَّ اِهِن ِِف َقْدِر الدَّ ُط َوْحَدُه، َوُيْقَبُل َقْوُل الرَّ ْ ُه ِمْلُك  َيِصحَّ الشَّ ًرا، َوإِْن َأَقرَّ َأنَّ ََخْ

ُه َجنَى؛ ُقبَِل َعََل َنْفِسِه، وَ  ِه، َأْو َأنَّ َقُه اْلـُمْرََتِِن(.َغْْيِ ِه؛ إاِلَّ َأْن ُيَصدِّ  ُحكَِم بِإِْقَراِرِه َبْعَد َفكِّ

 . املرهونةي  قة بالع  عن بعض األحكام املتعلِّ  ف يف هذا الفصل الكالم  بدأ املصنِّ 

فَ ) ،املرهونة ي   يعني به الع   ،هنأي ويكون الرَّ  (،َيُكونُ )وَ  خ:ييقول الشَّ  كون ت تارة  ، (َقا َعَلْيهِ ِعنَْد َمِن اتَّ

 .نهت  ر  م  ـأو ال   ،اهنعند الرَّ  ؛العي املرهونة عند أحدمها

 .اف فيهصُّ فيجوز له التَّ  ،وليس بالزم   ،اا جائز  ه يكون عقد  اهن فإنَّ عند الرَّ  تفإن كان

 .م ذكرهاتي تقدَّ ض املعروفة الَّ ب   بصفة الق  وال يكون عنده إالَّ  ،اا الزم  يكون عقد   فحينئذ   ،نهت   ر  م  ـوقد يكون عند ال  

 ه   بأن يقبض  ا إالَّ وال يكون الزم   ،أو حاكم   ،ل  د  ل عند ع  ع  كأن ي    ؛هن عند أجنبي  قد يكون الرَّ  لث:ااألمر الثَّ 

 .«اب البيعكت»ها يف ر  ك  م ذ  تي تقدَّ بصفة القبض املعتادة الَّ  -لد  أو الع   ،وهو احلاكم-عنهام  أجنبي  
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اهن أذن الرَّ  نَّ أاحلكم لو  س  ف  أو يأخذ ن   ،ذي يكون بيدهل الَّ د  للع   اأي أذن (،َوإِْن َأِذَنا َلهُ ) :يخيقول الشَّ 

 .يعني عند بيع العي املرهونة ،ن بالبيعهت   ر  للم  

كان  سواء   ،باعها ن  م   (،ََلْ َيبِعْ ) ،اهنوعند بيع العي املرهونة وكان بائعها غري الرَّ  :فولذلك لو قال املصنِّ 

 .البلديف اس تعامل به النَّ يذي أي الَّ  ،د البلدق  بن   دَّ ب   ال (،إاِلَّ بِنَْقِد اْلَبَلدِ )أو احلاكم  ،لد  أو الع   ،نهت   ر  م  ـال  

 ؟بب يف ذلكما السَّ 

 .له ا ال رواج  ام يكون كاسد  ه يف البلد ربَّ باس يتعاملون د إن مل يكن النَّ ق  النَّ  ألنَّ 

 ؛ر  آخ   ال يروج يف بلد   د  ق  لن   فقد يكون يف بعض البلدان رواج   ،ل كان يف زمانه األوَّ عامَّ م ف يتكلَّ واملصنِّ 

وقد  ،ينار بعّشة  قد يكون الدِّ  ان  اولذلك أحي ،د يف البلدانراهم تتعدَّ الدَّ  فإنَّ  ،راهمأو الدَّ  ،د أنواع الفلوسكتعدُّ 

 .واحدة   ا منضبطة  نانري فإّنَّ ا الدَّ وأمَّ ، اختالف البلدانراهم ختتلف بفالدَّ  ،اينار باثني عّش درمه  يكون الدِّ 

[، فقا عىلمل يتَّ  ما اطبع  ، (ََلْ َيبِْع إاِلَّ بِنَْقِد اْلَبَلدِ ) :فوهذا معنى قول املصنِّ   معيِّ 
ذي الَّ -اهن  الرَّ يِّ ع  أو ي   ]نقد 

 .ان  يَّ ع  ا م  نقد   -هو مالك العي

أي فتلف  ،(َفَتلَِف ) ،من بعد البيعالثَّ  ل  د  أي إذا قبض الع   ،لد  وهو الع   (،ثََّمنَ َوإِْن َقبََض ال) :يخيقول الشَّ 

اِهنِ ) ،ل  د  د الع  ي أي يف، (ِِف َيِدهِ ) ،نم  الثَّ  عن  وكيل   ل  د  الع   ألنَّ  ؛ه يف ضامن العدلنَّ إ :ومل يقل، (َفِمْن َضََمِن الرَّ

 .ن كامال  ي  الدَّ  وأن يقض   ،ني  بالدَّ  اهن يب عليه أن يأيت  فالرَّ  حينئذ  ف ،والوكيل يأخذ حكم األصيل ،فقد أذن له ،اهنالرَّ 

دفع إليه قد ه ن أنَّ هت   ر  م  ـأي فأنكر ال  ، (َفَأْنَكَرهُ  ،َدْفَع الثََّمِن إََِل اْلـُمْرََتِنِ ) ل  د  أي الع   (،َوإِْن ادََّعى) :قال

اِهنِ وَ ) ،ونحوها ،بشهود  ، (َواَل َبيِّنَةَ ) :قال، منالثَّ  ْ َيُكْن بُِحُضوِر الرَّ من بحضور أي ومل يكن قد دفع له الثَّ  (،ََل

 (.َكَوكِيل  )، لد  أي الع   ،ه يضمنفإنَّ  (،َضِمنَ )اهن الرَّ 

ا قد يأيت ببعض اجلمل ه أحيان  ف أنَّ اب عىل املصنِّ ع  ا ي  مَّ  :ر هذه الكلمة أكرِّ يعني أنا دائام  ، (َكَوكِيل  ) :قوله

الوكيل حكمه حكم  إنَّ  :ف أن يقولفأراد املصنِّ  ،هذا هو األصل ،عليلر فيها التَّ ك  ذ  ات ال ي  ص   ت  خ  م  ـال  و ،ةعليليَّ التَّ 

 .يضمن فحينئذ   ،اط  رِّ ف  ا وم  صِّ  ق  ه يكون م  فإنَّ  ن بدون إشهاد  م  ه إذا دفع الثَّ ل يف أنَّ د  الع  

 ،مك  ام من باب اإلشارة للح  وإنَّ  ،عليلالتَّ  ه ليس من بابأنَّ  ،(َكَوكِيل  ) :فه سبب قول املصنِّ قد نوجِّ 

 ت  ك  أ  ام نَّ إو ،«كتاب الوكالة»ها يف لن أذكر   :فيقول
 .ا هناه  ر  ك  ي بذ  ف 

 ] َط َأْن اَل َيبِيعَ ) :فقال ،نه  ط يف الرَّ ف عن الّشَّ م املصنِّ يتكلَّ  أبد]ثمَّ ْينُ  هُ َوإِْن َشَ آخر  إىل، (إَِذا َحلَّ الدَّ

ا أو كانت رهن   العقود سواء   القاعدة يف كلِّ  وذلك أنَّ  ،وط الفاسدةف يف بيان الّشُّ ة أوردها املصنِّ هذه اجلمل ،كالمه

 :غريه
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 :وط نوعانالشُّ  أنَّ 

 .ا صحيحةً ا أن تكون شوطً إمَّ  -1

 .ا فاسدةً أو أن تكون شوطً  -2

 .أو ملصلحة أحد املتعاقدين ،ملقتض العقد حيحة ما كانت موافقة  وط الصَّ فالّشُّ 

 فِّ و  ه إذا مل ي  اهن أنَّ ن عىل الرَّ هت   ر  م  ـأن يشرتط ال   :ا يقتضيه العقدتي مَّ حيحة الَّ وط الصَّ من أمثلة الّشُّ ف
ه حقَّ  ه 

 ي  ا عىل البيع ف  م  ا متقدِّ ن  ذ  يكون إ   فحينئذ   ،طهذا من باب الّشَّ   ،أن يأذن له يف بيعه
 .حُّ ص 

يالف  رشط   كلَّ  أنَّ  :وطلكم يف الّشُّ  وقد ذكرت   ،تض العقدتي ختالف مقوط الفاسدة فهي الَّ ا الّشُّ وأمَّ 

 .اد فيبقى صحيح  ق  ا الع  وأمَّ  ،ه  د  ح  ه يفسده و  د فإنَّ ق  مقتض الع  

ولكن  ،امه   د  ح  فيفسدان و   ،د ال حقيقتهق  طان يالفان مقتض الع  هذان الّشَّ  ،ي   ط  ف هنا رش   املصنِّ  د  ر  و  أ  

 ا:د يبقى صحيح  ق  الع  

ْيُن، ) :فقال املصنِّ  :ط  ل رش   أوَّ  َط َأْن اَل َيبِيَعُه إَِذا َحلَّ الدَّ ُط َوْحَدهُ  ...َوإِْن َشَ ْ ْ َيِصحَّ الشَّ  يعني لو أنَّ ، (ََل

 ق  م  ـفقال ال   ،األف   ر   اقرتض من آخ  رجال  
 (،اع عند عدم الوفاءب   ي  أالَّ  ك  ي  ل  ع   ط  رت   ش  أ  و ،ن  ه  هذا الكتاب ر  ) :ضرت  

 ،ن من هذه العي املرهونةي  أو الدَّ  ن استيفاء احلقِّ ه  د الرَّ ق  املقصود من ع   ألنَّ  ؛اعب  أن ي   ن  ه  د الرَّ ق  مقتض ع   إنَّ  :لنقو

 .اد صحيح  ق  ويكون الع   ،طالّشَّ   ل  ط  ب  ي  ف   ،ا ملقتض العقدا خمالف  رشط   فقد اشرتطت   نإذ !اعب  ه ال ي  نَّ إ :فكيف تقول

ل ي  ام ح  وإنَّ  ع،ل الفقهاء احليل عىل الّشَّ ي  ال أقصد ح  -من باب حيل الفقهاء  :يقولاس ولذلك بعض النَّ 

اين والثَّ  ،منه ه  حقَّ  ويريد أن يستويف   ،ر  عىل آخ   ن  ي  اس يكون له د  بعض النَّ  أنَّ  -تي يستوفون هبا احلقوقالفقهاء الَّ 

 (،هاني ال أبيع  ا أنَّ أنت رشط   ط  رت   واش   ،ي هذه العينِّ ه  ار  ) :فيقول ،فيأبى (،اي عين  نِّ ه  ار  ) :فيقول ،ليس عنده مال  

 .طفحينئذ يشرتط هذا الّشَّ 

 .العي املرهونة بعد ذلك فيجوز لك أن تبيع   ،ط باطل  والّشَّ  ،ن صحيح  ه  د الرَّ ق  ع   إنَّ  :نقول لهف

هِ ) :اهنأي اشرتط الرَّ  (َأوْ ) :قال :اينط الثَّ الّشَّ  َوإاِلَّ ) ،أي وقت التعاقد (َكَذا َوْقِت ِِف ) (إِْن َجاَءُه بَِحقِّ

ْهُن َلهُ  ليس  ،منها واستيفاء احلقِّ  ،ن بيع العي املرهونةه  د الرَّ ق  مقتض ع   ألنَّ  ؛ط باطل  هذا الّشَّ   :انقول أيض   (،َفالرَّ

 ابيع  ]صار[  ؛ر  ا آخ  د  ق  ا إىل كونه ع  ن  ه  ر  يكون انتقل من كونه  املرهونة حينئذ   ي   الع   ك  لَّ م  ـلو ت   ،املرهونة ي   الع   ك  لُّ م  ـت  

د ق  الع   قولون:ي فحينئذ   ،أو عىل زمن   ،ا عىل رشط  ق  معلَّ أن يكون  ال يصحُّ  :والبيع العلامء يقولون ،اه عين  ك  لَّ إذ م  

 .ط باطل  فالّشَّ  ،ن لهه   فالرَّ ه وإالَّ إن جاءه بحقِّ  أنَّه اشرتط اإذ نإذ، باطل  

 قاعدة
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العي  ويب عليه أن يبيع   ،وضع يده عليه غري صحيح   :فنقول ،ه عىل العين يد  هت   ر  م  ـال   ع  ض  ولو و  

 .ها لصاحبهاأو أن يردَّ  ،املرهونة

ِه، َوَكْونِِه َعِصًْيا اَل ََخًْرا)قوله:  ْهِن، َوَردِّ ْيِن َوالرَّ اِهِن ِِف َقْدِر الدَّ ف عن م املصنِّ بدأ يتكلَّ ، (َوُيْقَبُل َقْوُل الرَّ

 .نهت   ر  م  ـل فيها قول ال  ب  ق  تي ي  واملسائل الَّ  ،اهنل فيها قول الرَّ ب  ق  تي ي  ملسائل الَّ بعض ا

 .لفيف التَّ  ه  ل قول  ب  ق  واألمي ي   ،ه أمي  ألنَّ  ؛فل  يف مسألة التَّ  -ف هناومل يذكره املصنِّ -ل قوله ب  ق  ن ي  هت   ر  م  ـال  

 .ه  ل قول  ب  ق  ه ي  ا فإنَّ ر  ك  ن  ما كان م   فكلُّ  ،ار  ك  ن  يكون فيها م   يف أمور   ه  قول   لب  ق  ه ي  فإنَّ  -وهو مالك العي-اهن ا الرَّ وأمَّ 

 ن  م  ـال   لف فإنَّ ا يف التَّ وأمَّ 
 ن  م  -ر ك 

 .ن يف ذلكهت   ر  م  ـل قول ال  ب  ق  ي  ف   ،نهت   ر  م  ـام هو ال  إنَّ  -فريطي والتَّ عدِّ ر التَّ ك 

 نْ نه مُ اهن لكول فيها قول الرَّ بَ قْ تي يُ اْلمور الَّ 
 :ارً كِ

ْينِ ) :قال:[ احلالة األ وىل] بل ) :نهت   ر  م  ـوقال ال   (،ي مئة  ن  قرضت  )أ :اهنفقال الرَّ  ،لو اختلفا (،َقْدِر الدَّ

 (.ك مئتيقرضت  أ

فالقول  ،ي األكثر  ع  ال يدَّ  ،ي األقلَّ ع  اهن يدَّ ا ما يكون الرَّ وغالب   ،ر  ك  ن  ه م  ألنَّ  ؛اهنالقول قول الرَّ  :نقول

 ن  ه م  ألنَّ  ؛ه  قول  
 .يادةللزِّ  ر  ك 

 أن يقرَّ  نادر   (،ك مئة  قرضت  أنا )أ :تقول(، ي  ني مئت  بل أقرضت  ) :ما يقول ه نادر  ألنَّ  ؟الغالب :ملاذا قلت  

 .ع  نُّ م  ـمن غري ت   ه  سوف يبذل   قِّ احلمن  أكثر  بعىل نفسه  ا من أقرَّ وغالب   ،قِّ احلمن  عىل نفسه بأكثر   شخص  

ْهنِ ) :قال انيةاحلالة الثَّ   :ي   ي  تمل معن  حي ،(َوالرَّ

ْينِ ) عىل ا أن تكون معطوفة  إمَّ  -1  (.الدَّ

 (.)َقْدرِ  :عىل كلمة ا أن تكون معطوفة  وإمَّ  -٢

 ؟أو ليست بمرهونة   ، مرهونة  ي  هل هذه الع   :اهن خمتلفانن والرَّ هت   ر  م  ـفيكون ال   ()َقْدرِ : فإن عطفناها عىل كلمة

 ن  م  ـل  ا القول قول   :فنقول
 ؟هو ن  وم   ،رك 

 .اهنهو الرَّ 

ْيِن(وحتتمل أن تكون معطوفة عىل   ر  د  هام اختلفا يف ق  لكنَّ  ،نه  فقا عىل وجود الرَّ فيكونان قد اتَّ  ،)الدَّ
فكان  ،ه 

 ت  ن  ه  ال بل ر  ) :ن قالهت   ر  م  ـوال   (،مئة ريال   ك  ت  ن  ه  ر  ) :فقال ،ان  ه  جعله ر   د  ق  عنده ن  
 .(ريال   ي  ت  ئ  ي م  ن 

 .عي األقلَّ يف الغالب يدَّ  هألنَّ  ؛اهنفالقول قول الرَّ 

هِ ) :قال ثمَّ   ن  ه م  ألنَّ  ؛اهنفالقول قول الرَّ  (،ه  دَّ ر  مل ت  ) :اهنوقال الرَّ  (،ه  ت  د  د  ر  ) :نهت   ر  م  ـقال ال   بأن   ،(َوَردِّ
 .ر  ك 

 نْ مُ ـالقول قول الْ دائًَم أنَّ  أنَّ  :والقاعدة
 قاعدة .وهو عدم الوجود ،باْلصل ٌك ِس مْ تَ ْس ه مُ ْلنَّ  ؛ركِ
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 ت  ض  ب  ق  أ   ل  ب  ) :اينوقال الثَّ  (،ااه عصري  إيَّ  ك  ت  ض  ب  ق  أ  ) :اهنكأن يقول الرَّ ، (َوَكْونِِه َعِصًْيا اَل ََخًْرا) :قال
اه ي إيَّ ن 

 .هلا عند البيع ا ال قيمة  ه عند الوفاء صارت مخر  فلو أنَّ  ،نقلب إىل مخر  يالعصري  ألنَّ  (،امخر  

 .فريط وعدمهة التَّ فهنا يأيت قضيَّ  (،بتخمريها ط  رِّ ف  نت م  أ) :قال

ِه؛ إاِلَّ )قوله:  ُه َجنَى؛ ُقبَِل َعََل َنْفِسِه، َوُحكَِم بِإِْقَراِرِه َبْعَد َفكِّ ِه، َأْو َأنَّ ُه ِمْلُك َغْْيِ َقُه َوإِْن َأَقرَّ َأنَّ  َأْن ُيَصدِّ

 :تاج إىل تفصيل اجلملةحتها ولكنَّ  ،اجد   سهلة   ألة  وهي مس ،اإلقرار يف هذه مسألة، اْلـُمْرََتِِن(

 :ي   ت  ف ذكر مسأل  هنا املصنِّ 

هُ ) ،اهنأي الرَّ  (،َوإِْن َأَقرَّ ) :قال هِ ) ،أي العي املرهونة (،َأنَّ  ؟كيف، (ِمْلُك َغْْيِ

 ،نعم :قال ؟لك ه  ت  ن  ه  ي ر  ذالكتاب الَّ  )أرأيت   :ن ولزومه بالقبض قاله  بعد الرَّ  ثمَّ  ،اكتاب   ر  آلخ   ن  ه  ر   ل  رج  

 .لغريه ك  ل  بأن العي املرهونة م   فأقرَّ  (،هو ألخي ،ليس يل :قال

 ؛ا لهعى أّنَّ العي املرهونة ملن ادَّ  ه يب عليه أن يردَّ يعني أنَّ  ذلك؟ما معنى ، (ُقبَِل َعََل َنْفِسهِ ) :يخقال الشَّ 

 .ني  د الدَّ بسدا ؛نه  بعد انفكاك الرَّ  ؟هالكن متى يردُّ  ،ألخيه

 :ِف باب اْلقرار عندهم قاعدةً  ْلنَّ  ؛نهت   ر  م  ـل عىل ال  ب  ق  ما ي   ،ل غىل غريهب  ق  وال ي   ،عىل نفسه ل  ب  ق  ي   نإذ

 .رَّ قِ مُ ـى الْ اْلقرار ال يتعدَّ  أنَّ 

 ام ي  فاإلنسان إنَّ  ،ىأثر اإلقرار ال يتعدَّ 
 .هعىل غري   رُّ ق  وال ي   ،عىل نفسه رُّ ق 

 ؟اره عىل نفسهفهنا ما أثر إقر

ن فالعي ه  الرَّ  ا قبل فكِّ أمَّ  ،له هبا أقررت   ن  العي املرهونة إىل م   دُّ ر   كن وجب عليه  الرَّ  إذا انفكَّ  :نقول

 .غريه ك  ل  ه م  أنَّ  إذا أقرَّ  :وىلهذه املسألة األ   ،لثبوت ذلك ؛تبقى مرهونة  

ُه َجنَى) أقرَّ  (َأوْ ) :قال ه قد أنَّ  -نُّ أو الق   ،د  ب  وهو الع  -هذه العي املرهونة أنَّ يعني ، (ِسهِ ُقبَِل َعََل َنفْ ) قال:( َأنَّ

 .هذا من جهة   ،ىاإلقرار ال يتعدَّ  ألنَّ  ؛نهت   ر  م  ـوهو ال   ؛عىل غريه ل  ب  ق  وال ي   ،ل عىل نفسهب  ق  في   ،ىن  ج  

 .بالعي ق  متعلِّ  ن له حق  هت   ر  م  ـال   وألنَّ 

هِ َوُحكَِم بِإِْقَرارِ ) :قال ثمَّ   أن يدفع   فيجب عليه حينئذ   ،نِّ الق   أو بعد فكِّ  ، املرهونةي  الع   فريدُّ  (،ِه َبْعَد َفكِّ

 .نِّ اجلناية من رقبة الق   ش  ر  أ  

َقُه اْلـُمْرََتِِن() :قال ن ه  الرَّ  ه فإنَّ ق  وإن مل يصدَّ  ،نه  الرَّ  ل  ط  ب  ي   ه حينئذ  ن فإنَّ هت   ر  م  ـقه ال  فإذا صدَّ  ،إاِلَّ َأْن ُيَصدِّ

 .ني   منه الدَّ ّف  و  ت  س  بل وي   ،يبقى عىل حاله
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، َوإِْن  َفْصٌل:: )قال املصنِّف  َلُب، بَِقْدِر َنَفَقتِِه بََِل إِْذن  َولِْلُمْرََتِِن َأْن َيْرَكَب َما ُيْرَكُب، َوََيْلَِب َما َُيْ

اِهِن َمَع إِمْ  ْهِن بَِغْْيِ إِْذِن الرَّ ْ َيْستَْأِذِن اْلـَحاكَِم، َوَكَذا َودِيَعٌة، َأْنَفَق َعََل الرَّ َر َرَجَع، َوَلْو ََل ْ َيْرِجْع، َوإِْن َتَعذَّ َكانِِه ََل

َرُه بََِل إِْذن  َرَجَع بِآَلتِِه َفَقْط(. ْهُن َفَعمَّ ا، َوَلْو َخِرَب الرَّ َ  َوَدَوابٌّ ُمْسَتْأَجَرٌة َهَرَب َرِبُّ

 :نْي تَ ِف قضيَّ  -م  ه  وهو فصل م  -ذا الفصل ف يف هم املصنِّ بدأ يتكلَّ 

 .ذي هي بيدهن الَّ هت   ر  م  ـل ال  ب  ة االنتفاع بالعي املرهونة من ق  يف قضيَّ :[ األ وىل]

 .فسدتذا وإصالحها إ ،فقة عليهاة النَّ يف قضيَّ  :[ةانيالثَّ ]

 ،وىلهذه هي املسألة األ  ، (َلُب، بَِقْدِر َنَفَقتِِه بََِل إِْذن  )َولِْلُمْرََتِِن َأْن َيْرَكَب َما ُيْرَكُب، َوََيْلَِب َما َُيْ قوله: 

 .ل عليه كالم العلامءلكي ننزِّ  ؛فاملصنِّ  آيت بكالم ثمَّ  ،اا عام  سأوردها كالم  

 بيُّ وقد قال النَّ  ،ومنفعتها له ،اهنللرَّ  ك  ل  فالعي املرهونة م   ،اعين   ن  ه  خص إذا ر  الشَّ  إنَّ  :يقولونالعلامء 

ْهنُ » :  «.ِمْن َصاِحبِهِ  اَل ُيْغَلُق الرَّ

وال  ،ال ينتفع بمنفعتها ،هذا هو األصل ،بالعي ليس له أن ينتفع   -ائنوهو الدَّ -ن هت   ر  م  ـال   أنَّ  :األصل

  ،بعينها
 
 .هذا هو األصل ،منها وال بّشء

ة بالعني املرهون أن ينتفعَ  -ائنالدَّ  هو ؟ن بي قوسي هو منهت   ر  م  ـال  -ن هت   ر  يوز للم   :العلامء يقولون لكنَّ 

 :نْيِ ِف حالتَ 

-اهن بّشط له الرَّ  ن  ذ  إذا أ   -ه  د  ور  ا سأ  د  ي  فيها ق   ألنَّ  ؛هلذه املسألة ه  ب  ت  ان  -اهن له الرَّ  ن  ذ  إذا أ   :وىلاحلالة األ  

ولو  ؛يوز االنتفاع بالعي املرهونة فال ض  ر  الق   ه  فإن كان سبب   ،ض  ر  الق   ه  ليس سبب   ن  ي  أن يكون الدَّ  -وهذا هو القيد

 ؟ملاذا ،اهنالرَّ  ن  ذ  بإ  

: ) ؛ة  يل  فقد يكون ح   ،باللرِّ  ه يكون ذريعة  فإنَّ  ض  ر  الق   ه  ه كان سبب  نَّ أل  ض  ر  ق  أ  ]يقول مثال 
 يت  ار  يَّ س   ذ  خ  و   ،اف  ل  ي أ  ن 

 أ  )و   ،صحُّ يإىل هنا  (،ان  ه  ر  
 ت  ن  أ ن ت ك  ل   ت  ن  ذ 

 (.اهب    ع  ف 

 ،ارةيَّ أو السَّ  ،أخرى ارة  سيَّ  ه  ن  ه  ور   ،ارة  سيَّ  ر  اشرتى من آخ   ل  ج  ر   جاز: ا آخر  دين  لكن لو كان  ،ال يوز :نقول

 أ  و  ) :ه قاله كأنَّ ألنَّ  ؛يوز :فنقول
منفعة هذه  إضافة  هبذا املبلغ  []بعت ك  ) :ه قال لهكأنَّ  ا(،يف استخدامه ك  ل   ت  ن  ذ 

 .فال يوز االنتفاع بالعي املرهونة ،ض  ر   الق  إالَّ  ؛يونوسائر الدُّ  ،واإلتالفات ،لبيوعاتفيجوز يف ا (،العي املرهونة
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ن يكون أ :بّشط ؛اهنه يوز االنتفاع بالعي املرهونة بإذن الرَّ أنَّ  :فا املصنِّ ه  د  ور  تي مل ي  وىل الَّ احلالة األ   نإذ

 .أو غري ذلك من األسباب ،ياتأو الدِّ  ،أو اإلتالفات ،كالبيوعات ؛ر  آخ   أمر   ه  ام سبب  وإنَّ  ،ض  ر  الق   ه  ن ليس سبب  ي  الدَّ 

 :وهي شوطٌ  ،فتي أوردها املصنِّ الَّ  ؛تي يوز فيها االنتفاع بالعي املرهونةالَّ  انيةاحلالة الثَّ 

 .ادون ما عدامه ،أن تكون يف املحلوب واملركوب فقط :لط األوَّ الّشَّ 

 .فقة عليهر النَّ د  أن يكون بق   :اينط الثَّ والّشَّ 

 ع  ي   كأن   ؛و بغريهأ ،ا بنفسهإمَّ  ،كوب واحلليبأن يكون االنتفاع بالرُّ  :الثط الثَّ والّشَّ 
يأخذ  ن  ا م  ه  ي  ط 

 .احلليب

، «املبدع»يف  بن مفلح  اذكره الّبهان  اوهذ-ا هم رشط  زاد بعض  ، وال يلزم فيها اإلذن رشوط   ةهذه ثالث نإذ

 .طط هذا الّشَّ رت   ش  ه ال ي  أنَّ  :دم  ت  لكن املع   ،ن يكون يف غري القبضأ ب  ي   و  ) :قال -مه  أغلب   ه  ر  ك  ذ  ولكن مل ي  

يعني من ، (َولِْلُمْرََتِِن َأْن َيْرَكَب َما ُيْرَكُب ) :يخفقال الشَّ  ؛فتي أوردها املصنِّ انية الَّ هذه احلالة الثَّ 

فيجوز  مرهونة   ة  م  أ  إذا كانت  أو اآلدميِّ  ،بل  ذي حي   أي من احليوان الَّ  ،(َوََيْلَِب َما َُيَْلُب ) ،ب  ك  ر  تي ت  احليوانات الَّ 

 .عض  رت   س  أن ت  

 .منها ال أكثر   ،فقةر النَّ د  أن يكون بق   :ذي ذكرناه قبل قليل  ط الَّ هذا الّشَّ  (،بَِقْدِر َنَفَقتِهِ ) :قال

 .ااهن حاض  ولو كان الرَّ  ؛أي وال يلزم إذنه، (بََِل إِْذن  ) :قال

[ال]» :قال  بيَّ النَّ  أنَّ  ي   حيح  ما ثبت يف الصَّ  :ليل عىل ذلكالدَّ  ر   ق  ف  ن  ب   ب  ك  ر  ي   ظَّه 
 ن  ب  ل  و   ،اون  ه  ر  م   ان  ا ك  ذ  إ   ه  ت 

  ب  ّش   ي   رِّ الدَّ 
 .«ة  ق  ف  النَّ  ب  ّش   ي  و   ب  ك  ر  ي ي  ذ   الَّ ىل  ع  و   ،اون  ه  ر  م   ان  ا ك  ذ  إ   ه  ت  ق  ف  ن  ب 

 . من حديث أيب هريرة  ي  يح  حواحلديث يف الصَّ 

 :نْيِ املسألتَ  نْيِ عندنا مفهوم هاتَ 

 ىن  ك  وال س   ،فال يوز استخدام العبد ،املركوب واملحلوب ال يوز استخدامه غري   أنَّ  :وىلاملسألة األ  

 ألنَّ  ؛استعامهلا ال يوز ه،ونحو ،كنفقة حارس   ؛وإن كانت حتتاج إىل نفقة   ،وال استعامل سائر األعيان واملتاع ،ارالدَّ 

 .هذه املسألة األوىل ،دون ما عداها ،يف املركوب واملحلوب فقط د  ر  ام و  احلديث إنَّ 

 :عندنا فيها مسألتان)بَِقْدِر َنَفَقتِِه(،  :فقول املصنِّ  أنَّ  :انيةاملسألة الثَّ 

 .فقةمن النَّ  بأكثر   يوز ال :وىلاملسألة األ  

 .ل  د  ى الع  ه أن يتحرَّ ه يلزمأنَّ  ة:[انيالثَّ  سألةوامل]
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ل عن د  ى يف أخذ الب  وأن يتحرَّ  ،فقةفال يزيد يف النَّ  ،فقةى يف النَّ ل يعني أن يتحرَّ د  ى الع  معنى أن يتحرَّ 

 .منها ر  ث  فال يأخذ أك   ،نفقته

ا إمَّ  ،ه  ع  ي  ب  ه يلزم فإنَّ  ،وزاد عن نفقته ،فضل حليب   إن   :نقول ،فقةمن النَّ  ر  ث  أك   حليب   ل  ض  وف   ،اإن أخذ حليب  

 .ان  ه  بن ر  ويكون ثمن احلليب أو اللَّ  ،احلاكم ه  أو أن يبيع   ،ه بنفسهأن يبيع  

 ؛أو أنفق عىل غريمها ،ر املحلوب أقلَّ د  وب وق  ك  أجرة الرُّ  توكان ،أو املحلوبوإن أنفق عىل املركوب 

 و  ت  س  ومل ي   ،ه[اهن يرجع عليعىل الرَّ ] يرجع بام أنفق ه حينئذ  فإنَّ  ،ونحوه ،كحارس  
 .بنكوب واللَّ من الرُّ  هف 

 (.ناهومؤنة احلفظ عىل الرَّ ) :مت هذه املسألة عندما قلناوقد تقدَّ 

ا جد   كثرية   وله أسباب   ،اجد   نفاق كثري  واإل ،ان مطلق  ه  نفاق عىل الرَّ ف عن اإلم املصنِّ يتكلَّ  ]ثمَّ رشع[

 .كثرية   يكون ألشياء   وقد ،كون إلصالحهيوقد  ،كون حلفظهيقد  ،دة  متعدَّ 

ْهنِ ) :يخيقول الشَّ   :فله حالتان(، َوإِْن َأْنَفَق َعََل الرَّ

 .اهنالرَّ  ن  ذ  إ  ا أن يكون ب  إمَّ  -1

 .ه  ن  ذ  أو بدون إ   -٢

اِهنِ  ... َوإِْن َأْنَفَق ) :يقول ن عىل هت   ر  م  ـمع قدرة ال   يعني (،َمَع إِْمَكانِهِ ) ،وىلوهذه احلالة األ   (،بَِغْْيِ إِْذِن الرَّ

 .اهنمكان االستئذان من الرَّ إلاإلمكان هنا يعود  نإذ ،نفاقاهن يف اإلاستئذان الرَّ 

ْ َيْرِجعْ ) :قال ِّ ت  ه م  عىل أنَّ  داللة احلال تدلُّ  ألنَّ  ؛جوعالرُّ  و  ن  أو مل ي   ،جوعنوى الرُّ  سواء   ،امطلق  ، (ََل  ،ع  ّب 

ِّ ت  م   ار  ص  ف  ) :ناؤلذلك يقول فقهاو  ؟م  ـ ل  حكام   ع  ه متّبِّ نَّ أوا بعّبَّ  ،(ام  ك  ا ح  ع  ّب 

ومل  ،مالكها ،يستطيع أن يستأذن صاحب العينَّه أل ؛ع  ه متّبِّ نَّ أاحلال  ةلكن بدالل ،عّبُّ ح بالتَّ صِّ ي مله ألنَّ 

 .ا حكام  ع  فصار متّبِّ  ،يستأذنه

رَ ) :يخيقول الشَّ   ؟ذي يرجع بهما الَّ  ،نهت   ر  م  ـأي رجع ال   ،(َرَجعَ ) ،اهنر استئذان الرَّ أي وإن تعذَّ  (َوإِْن َتَعذَّ

 :ن  ي  ر  أم   ن  م   يرجع باألقلِّ  :قالوا

 .ا أنفقمَّ  -1

 .لث  م  ـأو بنفقة ال   -٢

 .منهام فريجع ر لألقلِّ ظ  ن  ي  ف   ،لث  م  ـمن نفقات ال   أكثر   ق  ف  ن  ه قد ي  ألنَّ 

ْ َيْسَتْأِذِن اْلـَحاكِمَ ) :قال  رت   ش  غري م  استئذان احلاكم هنا  ألنَّ  (؛َوَلْو ََل
 ق  اإلذن هنا متعلِّ أنَّ األصل  ألنَّ  ؛ط 

 .باحلاكم اق  وليس متعلِّ  ،باملالك
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 م  ومل ي   ،نفسه ا حلظِّ ن  ي  قبض ع   ن  م   كلَّ  أنَّ  يعني (،َوَكَذا َودِيَعٌة، َوَدَوابٌّ ُمْسَتْأَجَرةٌ ) :يخيقول الشَّ 
أن  ه  ن  ك 

 .جوعذا نوى الرُّ ه إذا أنفق فله أن يرجع إيستأذن صاحب العي فإنَّ 

َا) :قال  (.َوَكَذا َوِديَعٌة، َوَدَوابٌّ ُمْسَتْأَجَرٌة َهَرَب َرِبُّ

َرُه بََِل إِْذن  َرَجَع بِآَلتِِه َفَقْط() :قال ْهُن َفَعمَّ  ؛ت  ب  ر  العي املرهونة إذا خ   معنى هذه اجلملة أنَّ ، َوَلْو َخِرَب الرَّ

  منن  ذ  من غري إ   ،وأصلحها ،وبناها ،هار  ن وعمَّ هت   ر  م  ـفجاء ال   ،حوهون ،ر  ط  كم   ؛أو لوجود آفة   ،ن  م  لطول ز  

 .ة أو أجرة الفعل منهن  ؤ  جوع بم  دون الرُّ  ،يرجع فيه بقيمة اآللة فقط حينئذ  ه فإنَّ  ،صاحبها

 .«نه  اب الرَّ ب»نكون بذلك احلمد هلل أّنينا 

 وصلَّى اهلل وسلَّم على نبيِّنا حممَّد  

 


